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১২১৭ং বলাই সিংহ লেন, কলিকাত। | 



সম্পাদকীয় নিবেদন 

বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের কাধ্যনির্বাহক-সমিতির ১৩৩৫ বজান্ধের ২৯এ "আধা 

তারিখের অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ঃ--. 

প্বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্বের সভাপতি (মহামহৌপাধ্যায় ডক্টর শ্রীধুক্ত হরপ্রসাদ 

শাস্ত্রী) মহাশয়ের পঞ্চসপ্ততিত্তম জন্মদিবসের ম্মারক হিসাঁবে পরিষৎ হইতে 'বর্ধাপন-গরস্ 

প্রকাশ করা সম্বন্ধে ডক্টর শ্রীযুক্ত হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে গন্র লিখিয়াছেন, 

. তাহা পঠিত হইল, এবং তাহার পত্রোক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইল । আরও স্থির হইল ঘেখ এই 

বিষয়ে যথাকর্তব্য স্থির করিবার ভন্ত নিক্নলিখিত সমশ্যগণকে লইয়া একটি শাখা -সমিতি 
গঠিত হউক, 

ডক্টর শ্রীযুজ হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
ডাক্তার স্রীযুক্ত একেন্ত্রনাথ ঘোষ 

শীযুক্ত অমূল্যচরণ বিগ্যাভূষণ 
প্রযুক্ত যতীন্ত্রনাথ বন্ধু 
শ্রীযুক্ত অমলচন্্র হোম 
জীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পপ্ডিত 
ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্ত্রনাথ লাহা (আহবানকারী )।” 

১৩৩৫ বঙ্গাবের ১ল! ভাদ্র তারিখের কাধ্যনির্ববাহক-সমিতিতে শ্রীযুক্ত বিজ়গোপাল 
গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পূর্বোক্ত শাখা-সমিতির অন্যতম সভ্য নির্বাচিত হন। 

এই প্রস্তাব অন্ধুদারে আঁমাদিগের প্রতি সংবর্ধন-লেখমাঁলা সংগ্রহ করিয়! সম্পাদন ও 
প্রকাশের ভার অর্গিত হয়। 

আমরা বাঙ্জালাদেশের বিরাশী জন কৃতী ও মনীষী ব্যক্তির নিকট প্রবন্ধ প্রার্থন! করিম! 
পত্র পাঁঠাই। ধীহাদের নিকট প্রবন্ধ প্রীর্ঘন! করা হয়, তাহাদের স্থবিধ! ও অবকাশের উপর 
নির্ভর করিতে বাধ্য থাকার প্রকাশোপযোগী প্রবন্ধগুলি পাইতে আমাদের কিছু বিল হইয়া 
যায় প্রবন্ধগুলির মুদ্রণকাধ্য ১৩৩৭ বঙ্গাবের বৈশাখ মাঁসে আরম্ভ হয়। এভাঁধৎ মোট 
৪১টি প্রবন্ধ আমর পাইয়াছি। এই বৎসরের আধাঢ় মাস পরযযন্ত)১৫টি প্রবন্ধ (সর্বসমেত ৩৪ 
ফর্ম অর্থাৎ ২৭২ পৃষ্ঠা) ছাপা হইবার পরে হপ্রস্ঠদ-সংবর্ধন-নমিতি কতৃক স্বিরীকৃত হয় ধে, 



(1%* 

সংবর্ধন-লেখমাল! ছুই 'খণ্ডে প্রকাশিত হউক, এবং প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত, তথ! দ্বিতীয় 

খণ্ডে প্রকাশিতব্য মুদ্রিত ও অমুদ্রিত তাবৎ গবন্ধগ্ুলি বঙীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে 
বাঙ্গালী জাতি শ্রন্ধার নিদর্শনশ্বরূপ শান্্রী মহাশয়ের নামে উৎকৃষ্ট হউক, ও তদনস্তর প্রথম 
খণ্ড সাধারণ্যে বিক্রয়ের জন্ত উপস্থাপিত হউক । এদিকে দ্বিতীয় খণ্ডের মুদ্রণও চলিতে থাকুক 

এবং যথাসম্ভব শীঙ্গ দ্বিতীয় খণ্ড গ্রকাঁশিত হউক। উভয় খণ্ডের বিক্রয়লন্ধ অর্থে মুদ্রণাদির 

ব্যয় চুকাইয়! দিয়া যদি উদ্ত্ত কিছু থাঁকে, তাহ! পরিষদের নিকট সমর্পিত হইবে। 

লেখমাঁল! প্রকাঁশের জন্ত মমিতি এতাঁবৎ যে সমস্ত ভদ্রমহোদয়ের নিকট হইতে অর্থ 

সাহায্য পাইয়াছেন, ইহাদের নাম ও প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ 1/০ পৃষ্ঠায় দেওয়। হইল । তাহাদের 
নিকটন্কৃতজতা৷ জানাইতেছি। 

এই ব্যবস্থানুসারে হরগ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাঁলার গ্রথম খণ্ড প্রকাঁশিত হইল। দ্বিতীয় 
থণ্ড যথাসম্ভব শীত্ত গ্রকাশ করিবার জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি। দ্বিতীয় থণ্ডে ৩০ ও ॥* পৃষ্ঠায় 
নির্দিষ্ট ও বর্ণিত লেখকগণের প্রবন্ধ থাঁকিবে, এবং তন্তিস্ন পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত বা 

সম্পাদিত তাবৎ গ্রন্থ ও প্রবন্ধনিচয়ের তালিকার সহিত তাঁহার জীবনী ও সাহিত্য-সেবা-বিষয়ক 

প্রবন্ধও থাকিবে। 

জ্ঞানে ও বিদ্ভায় বাঙ্গালী জাতির শীর্ষস্থানীয় বহু পণ্ডিত-- সাহিত্যিক, এতিহানিক ও 
্রত্থতাত্বিক মনীষিগণ-_হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালায় প্রবন্ধ দান দ্বার! সহযোগিত| করিয়াছেন। 

শাস্ত্রী মহাশয়ের কৃতির ন্মারক হিসাবে এরূপ প্লেখ-সংগ্রহ যথাসম্ভব সম্পূর্ণ কিছ সহায়তা 
করিবার জন্য হরগ্রসাদ-সংবর্ধন-সমিতির সভ্যগণ ইহাদের নিকট বিশেষরূপে খণী। আশা 

করি, বঙদীয় সুবীমণ্ডলীর নিকটে এই হরগ্রসাঁদ-সংবর্ধন-লেখমালাঁর যথোচিত সমাদর হইবে। 

টিটি হাটি শ্রীনরেন্্রনাথ লাহা 
ফলিত 

্রীস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ই ভাত, ১৩৩৮ 



ভিতীস্ খণ্ডে প্রকাশিতব্য প্রন্হ্ছাবলী , 

১। নবাবিষ্কত সচিত্র বঙ্গীয় তাঁলপত্র-লিখিত বৌদ্ধপুথির বিবরণ - শ্রীযুক্ত অজিত ঘোষ, 
এম এ ৰি এল 

২। তিব্বতী ভাষায় কয়েকটি বৌদ্ধগান -শ্রীযুক্ত অনাঁথনাথ বন, বি এ 

৩। প্রাচীন ভারতের রত্-সম্পদ্_ ডক্টর প্রযুক্ত উপেন্ত্রনাথ ঘোষাল, এম এ, পি-এইচ ডি 
৪। প্রাচীন হিন্দু ভ্যোতিষ- শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিষ্ারত্ব 
৫ | বৌদ্বন্তায়_ শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়, এম এ 

৬। বাঙ্গালাদেশে বেদচর্চা - শ্রীযুক্ত ছুর্গামোহন ভটাঁচার্যয কাব্য-সাংখ্য-পুরাণতীর্থ, এম এ 

৭। প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্র-স্বন্ধ সম্পর্কে কয়েকটি কথা--ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্্নাথ লাহা, 

এম এ বি এল, পি-এইচ ডি 
৮| অভিসময়ালগ্কারকারিকা--ডক্টর শ্রীধুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত, এম এ, বি এল, পি-এইচ ডি, 

ডিলিট 

৯। প্রতাপাপিত্য ও মানসিংহ--প্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, বি এল 
১০ ।স্পহসদেশে বোধিসত্ব লোকনাথ ও মহাঁষাঁন বোদ্বধর্শের অষ্ঠ]ম্থ দেবতা-শ্রীযুজ নীহার- 

রঞ্জন রায় 

১১। ভগবান্ পার্শনাথ - শ্রীযুক্ত পূরণটাদ নাহার, এম এ, বি এল 
১২। ধন্মপদ ও উদ্দানবর্গ--শ্ীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বি এ 
১৩) (১) শিল্শান্ত্র শ্রীযুক্ত ফণীন্ত্রনাথ বনু, এম এ 

(২) তিষ্বতী ভাষায় শিল্পশান্্র- এ 
১৪। শ্রীরুষককীর্ভনের চণ্ডীদাস--গ্ীবুক্ত বসস্তরঞজন রায় বিদ্বদবল্নভ 

১৫। ছচ্নবেশে দেবদেবী- ডক্টর শ্রীযুক্ত বিন়তোধ ভট্টাচার্য, এম & বি এল, পি-এইচ ডি 

১৬। প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থাঁ-ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা, এম এ, বি এল, 
*.. পিএইচ ডি 

প্রথম মহীপ|লদেব ও খি-রল--অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মুহচ্মদঃশহীদুল্পাছ, এম এ, বি এল, 
ডিলিট 

১৭ 



৩ 

১৮। শিবানী ও মানসিক শ্তর যুক্ত ফছুনাথ সরকার, এম এ, সি আই ই 

১৯। পাঞ্জাব ও কাবুলের শাহিয় রাঁজবংশ__ অধ্যাপক উযুক্ত রমেশচন্জ মনদরমদার, এম এ, 

বি এল পি-এইচ ভি 

২৯1 নাঁথ যোৌগি-সম্প্দায-_শ্রীযুক্ত রমেশ বন্থু এম এ 

২১। বিজ্ঞানে গ্রীচীন তারত-_স্বগীয় শশধর বায়, এম এ বি এল 

২২। আমুর্ষেদের দার্শনিক তত-_কবিরাজ শ্রীযুক্ত হ্যামীদাস বাঁচস্পতি 

২৩। হিন্দুগণিতে গ্রস্তার ও সংযোগ বিধি-ডক্টর শ্রীযুক্ত স্কুমাররঞ্জন দাশ এম এ 

পি-এইচ ডি 

২৪। ম্হাপ্রীণ বর্ণ_অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ডিলিট 

২৫। বাঙাল! নাটকের ইতিহাস - অধ্যাপক প্রীবুক্ত ভুশীলকুমার দে, এম এ, 
বি এল, ডিলিট 

২৬। রাজা হাল ও পাটলীপুতর - শ্রীযুক্ত হারীতরুষঃ দেব; এম এ, ৰি এল 



চা 
ৃ পত্রান্থ 

সম্পাদকীয় নিবেদন রঃ ,** *** 1/৯-19/ 

দ্বিতীয় থণ্ডে প্রকাশিতব্য প্রবন্ধাবলী ৯৯৪ ৮*০11০-]৬ 

টাদাপ্রদাতৃগণের নামের তালিকা """ *** '* 1/, 

কন্তুনী-পূর্ণমাঁস”- শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্র, এম এ) বি এল *** ১ 
নর্তন-নির্ধ্মম্- শ্রীযুক্ত অর্ধেন্্কুমার গঙ্গোপাধ্যায় সলিসিটর '** ৭ 

বৈদিক সাহিত্যে ্রীনীর কর্া-_ভাক্তাঁ প্রযুক্ত একে্্রনাথ ঘোষ, | 
এম এম্-সি, এম ডি, এফ, জেড, এস্ ১৪ 

তন্ত্রের গ্রাচীনত। ও প্রামাণ্য- শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ নিরিগ্রিতার এম এ ৭১ 

অস্তিত্ব ও তাৎপর্য--ডক্টর প্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্র এম এ১ পি-এইচ ডি ৮$ 

ধর্্মঙলে হৃষ্টিতত্ব ও ধর্দেবতার গ্রাচীনতা--অধ্যাঁপক না বসস্তকুমার 

চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্বনিধি, এম এ ণ* ৯ 

ধনুর্বেদ--রায় বাহাদুর জীব হোগেশচজ রা বজ্তানিধ, এম এ, বিজন ১১২ 
বঙ্গের পল্লীগীতিকা--রায় বাহাঁছুর ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্্র সেন, বি এ, ডি লিটু ১৪৩ 
অন্কৃত তাশাসন--মহা মহোপাঁধ্যায় রীযুক্ত পক্ননাথ ভট্টাচাধ্ 

বিস্তাবিনোদ; এম এ 2 ঃ ১৬৪ 

অশ্বধোষের ম্হাঁকাব্যছর়-_অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনঃ এম এ *** ১৬৭ 

কাষটম্ডপ বা কাঠমগুর টিনিনিলনি শুক গ্রবোধচন্র বাগচী, 
এন এ, ডিলিট ৮ ১৮৩ 

মহাধানবিংশক- শ্রীযুক্ত বিধুশেখর রা অধ্যক্ষ, ভা কির ১৮৮ 

ুদ্ধীবতাঁর রামানন্দ ঘোঁষ এবং উৎকলে বুদ্ধাবভার ও বোদ্ধধর্দোর গুনরত্যদ-. 
রাঁয় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বন্ধ প্রাচ্যবিস্তামহা্ সিদ্ধাস্তবারিধি *. ২৩৪ 

আবী--জীবুক্ত পঞ্চানন তর্করদধ "** ৮" *** ২৬৭ 



চিল্প 

মহাঁমহৌপাধ্যায় ডক? শ্রীযুক্ত হরগ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ ডি লিটু, সীআইঈ 
নূর্ভন-নির্ঘয়ম 
অদ্ভুত তাঅশাসন 



'ন্তুনী-পূর্ণমাম 

মহামহোপাধ্যার ডাক্তার শ্রযুক হরগ্রসাদ শাস্ত্রী নহাঁশয়ের পঞ্চসপ্ততিতম জন্মদিনের 
স্মারক হিসাবে, হরপ্রসাদ-বর্ধাপন-সমিতি ভারত-তত্ব সন্বন্ধীয় প্রবন্ধরা শিপূর্ণ যে গ্রন্থ গ্রকাশে 
কতসন্বর হইয়াছেন, প্র গ্রস্থমধ্যে সন্গিবেশ জন্ত আমার নিকট একটি গবেষণাত্মক মৌলিক 
প্রবন্ধ প্রার্থনা” করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের নাম-সন্ঘলিত সমিতির এ প্রার্থনা আমি . 
'অচুজ্ঞা”র সমান জান করি। সেই জন্ গেবেধণা' আমার অধিকার-বহিভূতি হইলেও, এই 
অকিঞ্চিৎ প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। 

উপনিষদ্ ও গীতা আমার ব্যসন। পর বাসনার হইয়া আমি এববার প্রত্থতবের 
কণ্টকিত ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলাম এবং গবেষণার ফলে নহে, বযৃচ্ছাক্রযে, কৃণ-যভূর্বেদের 
( তৈত্তিরীয়-সংহিতার) এক (যত দুর আমার জানা আছে) অনালোচিত-পূর্ব কদরে 
উপনীত্ঞহ্ইয়াছিলাম। এ সমন্ধে অন্তত্র আমি কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি; কিন্ত 
ভারতীয় কাল-ক্রম সন্বন্ধে গ্রসঙ্গটার গুরুত্ব এত অধিক যে, এই সুযোগে প্রত্বতাত্বিকদিগের 
এ বিষয়ের গ্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। 

সম্প্রতি আমাদের এই ভারতবর্ষে ঘোর বর্ষা (বৈদিক সাহিত্যে যাহাকে 'সাংমেধ্য' বল! 
হইত) কোন্ সময়ে হয়? বোধ হয়, আযাছের শেষে ও ভরাবণের আরগ্ে। কালিদাস 
“আধাড়ন্ত প্রশমদিবসে পপ্রত্যাসন্ধে নভসি দেখিয়া বিরহিণী বক্ষবধূর উদ্দেশে রামগিরি 

হইতে অলকার অভিমুখে মেঘ-দুতকে প্রেরণ করিয়াছিলেন । সে আজ ১৪*০।১৫৯* বৎসরের 

কথা। বিস্ত এখনও আঁধাড়-শ্রাবণই বর্ধা-ধতু । বরাবরই কি এইরূপ ছিল- বরাবরই কি 
এইরূপ থাকিবে? 

পু জ্যোতিষীর যাহাকে অয়ন-চলন (21650535101) 91 (1৩ প9]0100569 ) বলেন, 

তাহার ফলে বিষুবান এক স্থলে স্থির থাকে না| উহা! বসতে প্রায় ৫* বিকলা করিয়া 

সয়া যায় এবং ২৫৮৬৮ বৎসরে দিকৃচক্রবালের ৩৬, অংশ খুরিয়া আঁধার পূর্যন্থানে ফিরিয়া 



২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল! 

আসে। ইহার ফলে,বাসস্তিক ও হৈমস্তিক ক্রান্তিপাতের দিন ধীরে ধীরে হটিয় যায় 

এবং ফলতঃ যড় খতুর প্রত্যেকের আরম্ভ ও অবসান-সময়ের পরিবর্তন ঘটে ।* 

ু্ঘ্যের কাঁধিক গতিকে লক্ষ্য করিয়া! আকাশকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে__ 

প্রত্যেক বিভাগের নাম রাঁশি। মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট ইত্যাদি দ্বাদশ রাশি মিলিয়া রাশি- 

চক্র। জ্যোতিষীর এই রাশিচক্রকে ২৭ ভাঁগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রত্যেক বিভাগের নাম 

'ক্ষতর'_অস্থিনী, ভরণী, কত্বিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আরা, পুনর্বনথ, পুষ্যা ইত্যাদি। বার 

রাঁশিতে যখন ২৭ নক্ষত্র, তখন প্রত্যেক রাশিতে ২৭ নক্ষত্র এবং সমগ্র রাশিচক্র যখন ৩৬, 

অংশ, তখন এক এক রাশি - ৩০ অংশ (৫5216 ) এবং এক নক্ষত্র -+২* ৮ ৬০ ১৬০ অর্থাৎ 

৪৮০০০*বিকল] (56001509) | 

বিষুবান্ এক্ষণে মীনরাশিল্ উদ্তরতাদ্রপদ নক্ষত্রে অবস্থিত। ২০০০ ব্ত্সর পূর্বে উহা 

মেষরাশিতে ছিল, এবং ৪০০০ বৎসর পূর্বে উহা বৃষরাঁশিতে ছিল । বিষুবান্ যে নক্ষত্রে থাকে, 

সেই নক্ষত্রে বাঁসস্তিক ক্রান্তিপাত (৮6081 [:08170% ) ধরা হয়। অতএব এখন বাঁসস্তিক 

ক্রান্তিপাত হয় উত্তরভাত্রপদ নক্ষত্রে। 

বেদবিষ্ঠা-বিশারদ বাল গঞ্গাধর তিলক নিয়োদ্ধংত বচনের উপর নির্তর করিয়া প্রতিপন্ন 

করিয়াছেন যে, শতপৎব্রাঙ্গণের সংকলনকালে কৃত্তিকা নক্ষত্রে বিষুবান্ থাঁকিত। 

এতা হ বৈ (কৃত্তিকা:) প্রাচ্যৈ দিশো ন চ্যবস্তে। সর্ধধাণি হ বাঁহন্তানি নক্ষত্রাণি 

প্রাঁচ্যে দিশশ্যবন্তে-_ শতপথ, ২1১২ । ০ _ 

বিষুবান্ এখন যে উত্তরভাত্রপদ নক্ষত্রে অবস্থিত, রুত্তিকানক্ষত্রপুঞ্জ হইতে তাহার দূরত্ব 

প্রায় ৬, অংশ । ৬০ অংশে ২১৬০ বিকল!। বিষুবান্ যখন এক বংসরে প্রীন্প ৫* বিকল 

সরে, তখন কৃত্তিকা হইতে উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে সরিতে প্রায় ৪৪০ বৎসর লাগিয়াছে। 

অতএব শতপথব্রাক্মণ-রচনার কাল শ্রীষট-পূর্বব ২৫০ বৎসর । 
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85102 08910 1300 13 ৮0০দা0। 28 198 07150688100) ০06 1106 [:00100368 00 0808106 & 

08066 0019 00 00606158051, 8700 00110 1106. (606808] 70165, ৯ ++ 25 
10000006109 68005 918) [00000106006 10790858100, 01 10৪ 0:00100865) 8 
11007801000 80630000879 00106 ০1 516দ) 10988000010 2৪1 09058$ £ 0021086 

10 036 00595 1590 0161620 8683009 01 106 62: 108£10.,১-০, | 

[12106 44776 2256) 0, এব 



“ফ্তুনী-পূর্ণমাস' ৩ 

এই প্রধালীর অনুসয়ণ করিয়া বাঁল গঙ্গাধর তিলক আরও. সপ্রমাথ করিবার চেষ্টা 

করিয়াছেন যে, খগবেদের কোন কোন স্বক্তে মৃগশিরায় বাসস্তিক ক্রান্তিপাঁতের ইঙ্গিত 

পাওয়া যাঁয়। মুগশিরায় এরূপ ক্রাস্তিপাত হইত ৬২০* বৎসর পূর্বের । » অতএব তিলক 

বলেন,_& সকল ধক্-রচনার কাল গ্রষ্টূর্বব ৪০০* বংসর। 
আমি যত দূর অবগত আছি, তিলক মহোদয় এ প্রসঙ্গে অয়ন-চলনের ফৈ খতু- 

সরণের ব্যাপার হইতে ল্য প্রমাণের প্রয়োগ করেন নাই এবং তৈত্তিরীয-সংহিতাঁর যে 
বনের প্রতি আমি লক্ষ্য করিতেছি, তাহার কোনরূপ ব্যবহার করেন নাই। তৈত্তিরীয়- 
সংহিতার সপ্তম কাণ্ডের চতুর্থ প্রপাঁঠিকের অষ্টম অন্ুবাকে বর্ষসত্ের দীক্ষাকাল উপদেশ করিতে 

গিয়া ধমি বলিতেছেন, __ন্তুনীপূর্ণমাসে দীক্ষেরন্। মুখং ঘা! এতৎ মংবৎসরশ্য যৎ ফ্তুনী- 

ূর্ণমাসো মুখত এব সংবৎরমারভ্য দীক্ষন্তে।” (ফান্ধনী পুর্িমায দীক্ষা গ্রহণ করিবে। কারণ, 
এই দিন বৎসরের প্রারস্ত |) কিন্তু এইরূপ উপদেশ দিয়া খষি ী দিনে দীক্ষা-গ্রহণের পক্ষে 

একটী দোষ আবিষ্কার করিতেছেন । 
তেম্ত একৈব নির্ধ্যা বৎ সাংমেধ্যে বিষুবান্ সম্প্ভতে।” অর্থাৎ_-“ফান্তনী পুর্ণিমাতে 

যদি বার্ষিক সত্্র আরম্ভ কর! যায়, তবে এই দোষ যে, বিষুবান্ ঘোর বর্ষায় (সাংমেঘ্যে ) 
পড়িবে।” বিষুবান্ অর্থে বৎসরের মধ্যদিন,-যে দিন বর্ধকে ছুই সমান ভাগে বিভক্ত করে 

তথা ছি বিষুবাঁনিতি সংবৎসরন্ত মধ্যবর্তী মুখ্যোহিহরবিশেষঃ ততঃ পূর্বের ষগ্মীসা উত্তরে 

ষণ।সাঁং ৷ তয়োরুভয়োর্াস-ষটুকয়োশ্বধ্যে সৌহহবিশেষঃ কর্তব্যঃ।-_সায়ণভাগ্ত । 
অভিএব দেখা! যাইতেছে, তৈত্তিরীয়-সংহিতায় যখন এই বিধি নিবন্ধ হইয়াছিল; তখন 

সাংমেধ্য ব। ঘোর বর্ষাকাল ফাল্গুনী পূর্ণিমা হইতে ছয় মাস অন্তর অর্থাৎ ভাতের শেষে গড়িত। 
এখন পড়ে আষাঁড়ের শেষে। অতএব দুই মাস অগ্রে হটিয়৷ আসিয়াছে । সায়ণ এ প্রসঙ্গে 

তাহার তালে লিখিয়াছেন,_-অন্র চ ফন্তীপুর্ণমাসমারভ্য দ্বাদশ দীক্ষা দ্বাদশ উপসদন্চ 

অন্ঠায় উত্তরদিনে প্রথমমাসৌপক্রমঃ কার্ধ্যঃ। তথা অতি চৈত্রশুদ্ধনবম্যাম উপক্রমো 

ভবতি। আশ্বযুজশুদ্ধাস্টম্যাং মাসযটুকং সমাপ্য নবম্যাং বিষুবান্ কার্ধ্যঃ। স চ বর্ধর্তোঃ 
্রত্যাসন্ন: | অর্থাৎ ফাল্গনী পূর্ণিম! তিথিতে বর্ষ-সত্রের আরম্ভ হইলে আশ্বিন “নুদি” অষ্টমীতে 

ছয় মাস সমাপ্ত হইবে-_-এ দিন বিষুবান্। 

অভএব খঁধির শেষ উপদেশ এই, _চিত্রীপূর্ণমাসে দীক্ষেরন্। মুখং বা এতৎ সংবৎসরন্ত 
যচ্চিত্রাপূর্ণমাস * * *% তন্ন কাঁচন নির্ধ৷ ভবতি। 

ফাস্তনী পূর্ণিমাতে না করিয়া চৈত্র-পুর্ণিমাতে দীক্ষা গ্রহণ কর। রূপ করিলে কোনরূপ 



৪ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন*-লেখমাল। 

নির্। (দোষ) ঘটবে না। কেন? এবং সতি কার্ডিকপুদ্ধনবম্যাং বিষুবান্ সংগদ্ধতে 

(সায়ণভাক্ক )। ৃ 

সুতরাং দেখ! যাইতেছে, তৈত্তিরীয-সংহিতার যুগে আষাদের শেষে না পড়িয়া ভাত্র 

মাঁসের শেষে (ঘোর বর্ষা (সাংমেঘ্য ) পড়িত। অয়ন-চলনের ফলে বিষুবান্ কত সহ বৃখসরে 

দুই মাফ অগ্রে সরিতে পারে? ১২ মাসে যখন ৩৬০ অংশ ব! ডিগ্রি, তখন দুই মাসে তাহার 

১ অর্থাৎ ৬৭ ডিগ্রি। আমর! দেখিয়াছি, বিষুবানের বাধিক গতি ৫* বিকলা। অতএব ৬৭ 

ডিও্রি বা ২১৬,** বিকল! সঞ্চরণ করিতে হইলে বিষুবানের প্রায় ৪৪০* বৎসর জাগিয়াছে। 

এইরূপে দেখা গেল, তিলক মহোদয় শতপৎব্রান্মণের উদ্ধত বচন হইতে জ্যোভিষিক 

গণনা হ্থারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তৈত্তিরীয-সংহিতার বর্ষব্যাগী সত্রের দীক্ষা 

সন্বস্থীয় ' উপদেশের আলোচনার ফলে আমরাও সেই সিন্ধান্তেই উপনীত হুইলাম। অতএব 

এ সিদ্ধান্ত যে সত্যোপেত, তৎসন্ধে সন্দিহান হইবার কৌন হেতু নাই। 

ভ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত 

রক্ত হীরেন্্র বাবুর গণিত অরনাংশ সম্বন্ধে রিপন-কেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্্র 

নাথ বন্যোপাঁধ্যার এম্ এ মহাঁশয়ের অভিমত নিযে প্রদত্ত হইল । [ সম্পাদক ] 

অসস্সন্নাথসণ হলম্ন্ছো অজ্ডণত্য 

বর্তমাঁনকালে দেশর পঞ্জিকাসমূহে স্ধ্যসিদ্ধান্তে গৃহীত বর্ষমাঁণ ব্যবহার হইয়া থাকে
। 

তাহার পরিমাণ ৩৬৫২৫৮৭৫৬ সৌরদিন।. ৩০07) সাহেবের মতে বর্ষমাণ 

৩৬৫" ২৫৬৩৬১ সৌরদিন। উভঙ়ের মঞ্চে প্রভেদ "০২৩৯৫ মৌরদিন। সুতরাং 

ুর্ঘ্যসিদ্ধান্তের বর্ষমাণ গ্রহণ করিলে [5৬০০1 সাহেবের মতে আদিবিদু সচল হইয়া 

ঈয়ং পূর্ববাভিসুখে সরিয়া মাইবে। দুম গণনাঁয় জানা যায় যে, আদিবিদ্দুর পূর্বাভিমুখী 

গতির পরিমাণ ৮৪২ বিকল! । প্রতি বংসর এই গতি ঠিক সমান নহে তবে মধ্যমমান 

হিসাবে ৮৪২ বিকলা গ্রহণ কর! যাইতে পারে। যদি স্ু্যসিন্ধান্তের বর্ধমাণ ছাঁড়া অন্ত 

কোন সিদ্ধান্তের মভান্যারী বর্ষমাণ গ্রহণ কর! যায, তবে এ আদিবিদুর গতি আরও 

কম-বেলী হইবে। 

বহু প্রাচীনকালে অর্থাৎ বৈদিক যুগে অথবা রামায়ণ-মহাঁভারতের প্রাদুর্ভাব কালে 

বর্ধমাঁণের পরিমাণ কত ছিল তাহা ঠিক বলা যাঁয় না। হ্ুতরাং অয়নাংঙগ নির্ণয়ের. এই 

একটা প্রয়োজনীয় অবন্ব ( 8৫:০1) অনির্দিষ্ট থাকিয়া বাইতেছে। 



“কন্তুনী-পূর্ণমাস' ৫ 

পণ্ডিত-প্রবর গ্রবন্ধলেখক উপরে যে অয়ন-চলনের পরিষাণ করিয়াছেন, তাহাও সশ্র 

নছে। এই পাঁতগতিও গ্রতিবৎসর সমান নহে। সম্প্রতি এই পাতগতির মধ্যমমান ৫২৬ 
বিকলা। ৫০*২৫৬৪-+-০০০২২২৫ ব (ব-্"১৯০* গ্রীষ্টা্ষ হইতে অতীত বর্যসংখ্য] )--এই 

সক্কেত অনুসারে যে কোন বর্ষের পাতগতি নির্দীত হইতে পারে। সুতরাং প্রবন্ধকাঁর বে 
স্থল হিসাবে অয়নাংশের পরিমাণ নির্ণর় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহ! তাঁহার প্রবন্ধের” বক্তব্য 
বিষয়ের পক্ষে যথেষ্ট হইলেও গণিতের তুষ্টিসাধন পক্ষে যথেষ্ট নহে। এই জন্ত বিশেষ অনুরুত্ধ 

হইয়া আমি বহু আয়াম-লক অঙ্কপাতের সাহাঁয্ে ( 116 3709 ]০01721 01/১51101075, 

7815) 1923, 0৫2 0150035100 01 015 0110018 ) অয়নাংশের একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা! 

্রস্তত করিয়া দিলাম। পাতগতি+ মাঁদিবিদুর গতি -অয়নাংশ। উভয়ের সাম্রত মধ্যমনান 

পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে -৫৮৬৮ বিকল! । ম্মরণ রাখিতে হইবে ষে, ঘুগ্রভেদে আদিবিনু- 
গ্রতি যথেঃ বিভিন্ন হইতেও পারে। তাহা যদি হয়, তবে নিয়ের তাঁলিকা ঠিক বলিতে 
পারিব না। আর একটা কথা এই যে, আজ যাহাকে আদিবিন্দু বলা যাইতেছে, চির" 
কালই তাহাই আদিবিন্দু বলিয়া স্বীরূত হইত কি না, সে পক্ষেও যথেষ্ট সন্দেহের 
কারণ আছে। কোন কোন মতে রেবতী তারার শেষাংশই আদিবিন্দু। কাহারও 
মতে চিত্রা নক্ষত্র হইতে ১৮** অংশ অন্তরে ত্রান্তিবৃত্তে যে বিন্দু পাঁওয়! যাঁয়, তাহ! হইতেই 
আদিবিদ্দু নির্ণর করা হইত। শ্স্তে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আদিবিদ্দুর কথা দেখা! যাঁয়; 
কিন্তু কবে ও কি জন্ত সেগুলি পরিবর্তিত হইয়াছিল, তাহার কোন আভাস পাওয়া 
যায় না। 

অতীত কালের অয়নাংশ নির্ণয়ের পক্ষে এই এক মহা সমস্যা দূর করা! প্রয়োজনীয় 

বলিয়৷ মনে করি। 

এই জটিলতার মধ্যে প্রবেশ না! করিয়া! সহজ বুদ্ধিতে বর্তমান ৫:09 পূর্বেও বোধ 
হয় গ্রহণ করা হইত, এই মনে করিরা নিয়ের তালিকা খুব হুল্ম বলির! লওয়া যাইতে গারে। 

সুজ্ব গপনার দ্বারা জান! যায় যে 

১লা জানুয়ারী তারিখে অয়নাংশের পরিমাণ 

১। খ্ী্টাৰ ৫০২ ০ রাশি ০ অংশ ০ কল! ২৫ বিকলা 
২। »% ১৪০২ 01১৪৭১1২" 

৩1 9 ১৮৯০ ০01২৯১৩৮1৪৩" 

91 5৯ ১৯৩৩ ০01২২০১৫1৪১? 
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এইরূপে পাওয়া যায় যে, ত্ীষ্টা্ষ ৫০২ হইতে গণনা করিয়া 
অয়নাংশ 

১। ২৪০০ বৎসর পূর্বে রাশি ১1০৭২৪/২৬' ছিল 
অর্থাৎ বৃষরাশিস্থিত কৃত্তিকা নক্ষত্রে। 

হি] ই7৩৮...১ 1.5 ১'৫০।১৯/।১৫% 

৩) ৪৫০০ 5 ১ ২1৫০1981৫৫" 

অর্থাৎ মিথুনরাশিস্থিত মুগশিরা নক্ষত্রে। 

৪ ৪৭০০ +১ 2 ২1/৯০/০1৪১ অর্থাৎ আর্দা! নক্ষত্রে। 
৫| ৫০০০ ১ 5%) ২।১৪০1১১1 ০৯? 
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নর্ভ্-নির্ণয়ম 
স্ 

কিছুকাল পূর্বে আমাদের প্রচলিত বিশ্বাস ছিল যে, এগার শতকের পর, 

মুসলমান সভ্যতার সংস্পর্শে এসে; ভারতের নিজস্ব সাধনা ও সংস্কৃতি মৃতগ্রায় এবং তার 

ধারা বিচ্ছিন্ন ও বিপর্যস্ত হয়েছিল। এক কথায়, ভারতের সভ্যতার পঞ্চমান্কের যবনিকা এ 
মুসলমান-বিজয়ের সঙ্গে সেই প'ড়ে গিয়েছিল । কথাটা আংশিকরূপে সত্য হ'লেও, সম্পূর্ণরূপে 
সত্য নয়। মুনলমাঁন-অভ্যুদ্য়ের পরেও, ভারতের সভ্যতা ও সাধনা, নান! নূতন পথে ও 

বিচিত্ররূপে প্রকাশ ও বিকাশ লাঁভ করেছে। দাক্ষিণীত্যের ইতিহাস বাদ দিলেও, উত্তর- 
ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠে দেখ! যাঁয় যে, মুসলমান-সত্যতার প্রচণ্ড প্রভাব অতিক্রম ক'রেও, 
স্থানে স্থানে হিন্দু-সভ্যতার বিশিষ্ট ভাব ও রূপ, সসন্মানে আত্মরক্ষা ক'রে জাগ্রত ও জীবন্ত 

ছিল। স্থাপত্য-শিল্পের ইতিহাসে কথাটা সপ্রমাঁণ হয়েছে। এক দিকে যেমন মুসলমানী রীতির 
গন্ুজ ও মিনার, মসজিদ, স্বতি ও সমাধি-মন্দিরের উপর জেগে উঠল, অন্য দিকে ( বেণীভাগ 

দিল্লী ও আগ্রা সহরের বহু দুরে), হিন্দু ও জৈন-মন্দিরের অভ্রভেদী শিখরগুলি গ্রতিধ্বনির 
প্রতিযৌগিত। তুলে, হিন্দু ও মুসলমান-সভ্যতাঁর বৈপরীত্যকে জাগিয়ে তুলেছিল । এমন কি, 
আগ্রার পরিধির মধ্যেও হিন্দুরীতির স্থাপত্য মধ্যে মধ্যে স্থান পেয়েছিল। আগ্রা! হুর্গের 
'জাহার্গীরী মহল”, ফতেপুর শিক্রীর “যোধাবাইয়ের মহল” রাজা বীরবলের প্রাসাদ, এবং 
মধুরার রাজ! বিহারীমল্লের রাণীর স্তিসৌধ “সতী-বুরুজ খাঁটা হিন্ুস্থাপত্যের উৎকষট 
সম-সামরিক নিদর্শন | হাভেল সাহেব প্রতিপন্ন করেছেন যে, মুসলমান রাজারা, প্রচলিত 

হিন্দু-্থাপত্যের ধারা ও কৌশল উপেক্ষা না ক'রে, তীদের কাজে লাগিয়ে নিয়েছিলেন এবং 
নানা উৎসাহ ও পুরস্কার দিযে, নূতন পথে হিন্দুংরীতির বিকাশ ও পরিণতির সহায়ত! 

করেছিলেন। ভিন্সেন্ট স্মিথ সাহেব স্বীকার করেছেন, আকবরের ঞুগের স্থাগত্য-শিল্লে 
ইানে স্থানে হিন্দু ও স্থানে স্থানে মুসলমান-রীতি আত্মপ্রকাশ করেছে (%50076110765 11;5 

[11000 90086110565 03৩ 0101)900008080 61615806 005000019165*--2080817 . 



৮ হরপ্রসাদ-সংবর্ধান-লেখমাল৷ 

435)। চিত্র-শিল্পে ভারতীয় ও পারসীক রীতির সংমিশ্রণে আঁকবর একটী নূতন পদ্ধতি 
প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, যাঁর নাম “হিন্দু-পাঁরসীক+ (11:%::-107141/)1 তাঁর প্রতিষ্ঠিত 

বাদশাহী চিত্রশ/ণার শিল্পীগণের মধ্যে শতকরা ৭৫ জন ছিলেন “রাঁজপুত' ও গুজরাটী শিল্পী, 

এবং ২৫ জন ছিলেন বিদেশী মুসলমান । এই চিত্র-পদ্ধতি জাহাঙ্গীরের সময়ে পারসীক প্রভাব 

অতিক্রম ক'রে একটা সম্পূর্ণ নূতন রীতির (১:১1-) প্রবর্তন করেছিল, যা এক দিকে পারসীক 

রীতি থেকে বিভিন্ন, অন্য দিকে প্রচলিত ভারতীয় রীতি থেকেও সম্পূর্ণ পৃথক্। এই মুঘল 
পদ্ধতির (50০০1) বা সম-সাময়িক অথচ সম্পূর্ণ বিপরীত রীতির আর একটা খাঁটা ভারতীয় 

চিত্রপন্ধতি ভীবন্ত ছিল,_যাঁর নাঁন! বিচিত্র ও ধারাবাহিক নিদর্শন, ওর্ছাঃ রাজপুতানাঃ 

গুজরাট, জন্দুঃ বাসৌলী, চস্বা ও কাগড়৷ প্রদেশে, অন্ততঃ ১৬ শতক থেকে ১৯ শতক পর্য্যস্ত 

পাওয়া! গেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, স্থাপত্য-শিল্পে ও চিত্র-শিল্পে ভারতের বিশি 

ধারা মুসলমানী যুগে সম্পূর্ণ অক্ষত ও অব্যাহত ছিল। রাজপুত ও মুঘল রাজনৈতিক সংঘর্ষ 

ছুটা বিভিন্ন ও প্রতিযোগী সভ্যতার প্রতিষ্বন্দিতার নিঠুর প্রতীক । রংজীবের মেবাড়- 

বিজরে ও রাজপুত রাষট্রশক্তির উচ্ছেদে, ভারতের নিজন্ব সভ্যতার ধারার উচ্ছেদ হয় নাই। 

মুসলমান রাঁজ-শক্তি দেশ জয় করেছিল, কিন্ত ভারতের সভ্যতাকে জয় ক'রতে পারে নি। 

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই সংস্পর্শের ইতিহাস অত্যন্ত চমকপ্রদ। সমগ্র হিন্দী-সাহিত্য সম্পূর্ণ 
আত্মপ্রকাশ করেছিল ভারতের মুদলমানী যুগে । এমন কি, মুঘল-সম্রাটের! প্রত্যক্ষভাবে 

হিন্দী-সাহিত্যের বিকাশলাঁভের সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রত্যেক মুঘল-সম্রাটের 

সভায় শ্রেষ্ঠ হিন্দী কবিকে সম্মান, পুরষ্কার ও উপাধিমণ্ডিত করা হ'ত। এই কবিরা 

বাঁদশাহের প্রদত্ত “কবিরায়' বা ০৪৮1৪01৩৪৫এর উপাধি ও আমন অলঙ্কত করেছিলেন। 

প্রবাদ আছে,--আকবর শাহ্. নিজে হিন্দী ভাষায় কবিতা! রচনা! করেছিলেন হিন্দী-সাহিত্যের 

কুরধ্য ও চন্ত্রু-_তুলসীদাঁস ও সুরদাস-_ আকবরের বৃত্তিতৃকৃ ছিলেন। ভারতীয় সাধনার 

নানা রূপ ও ধারার সহিত পরিচন়্লাভের আগ্রহ ও কৌতুহল, আকবর প্রমুখ অনেক মুসলমান 
মহারাজ ও-রাজকুমারগণের ছিল । সঙ্গীতের রাজ্যে মুখল-বাদশাহগণের সহায় ও পৃষ্ঠপোষকতা! 

অভি-গ্রসিদ্ধ। প্রাচীন হিন্দু-সঙ্গীতের, তথা পেস্ধর্ব-শান্ত্রের ধারা আকবরের প্রচেষ্টায় নূতন 

পথে পরিণতি লাঁভ করেছিল। এই প্রচেষ্টার ইতিহাঁস করেকটী সন্ভঃগ্রকাশিত ও অপ্রকাশিত 

সংস্কৃত ভাবায় লিখিত সঙ্গীত গ্রন্থে পাওয়া! যায়। 

এই প্রবন্ধে আমরা আকবরের সময়ে লিখিত একটী অপ্রকাশিত পুথির পরিচয় দিব। 

দুধ কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে আছে। শ্রদ্ধেয় মহামছোপাধ্যার 



নর্তন-নির্ণয়ম্ ৯ 

শ্রীযুক্ত হরগ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রণীত পুথির বিবরণে (080910£থ৫এ ) উল্লিখিত হয়েছে।১ 

পুধিটার বিষয়-_নৃত্যকলা, নাম--নর্তন-নির্ণরম্ঃ। পুথির আরম্ভ এইরূগ-_ 
“ঈশং যতিলয়ৌপেতং বর্ণতেদৈরুপাঁশ্রিতম্। 
রাসক্রীড়াময়ং নত! বক্ষ্যে নর্ভন-নির্ণরম্।৮ 

পুথিটী ৪ প্রকরণে সমাণ্ত। চতুর্থ প্রকরণের শেষে গ্রস্থকারের পরিচয় আছে,- 
প্লক্ষ্য-লক্ষণসন্দিপ্ধপরং পরার্ধসঙ্গতম্। 

তন্র্তনং বি্ঠিলেন নিঃসন্দিষ্ধমকারি হি ॥ 

অকবর-নৃপ-রচ্যর্থং ভূলোকে সরলসঙ্গীতম্। 

কৃতমিদং বহুতরভেদং লুহ্ৃদীং হৃদয়ে জুখং ভূয়াৎ॥ 
শ্রীমৎপুগ্তরীকবিঠ ঠলেন রচিতং লোকোত্বরং সুন্দরম্। 

ৃষী নর্তন-নির্ণয়ম্ তুবি কলৌ তত্ততপ্রয়োগাধিকান্॥ 
শ্রমতালমৃদক্গগানচতুর্ীবংশনৃত্যাগ্রনিম্ () 
সর্বেষামপি দরশস্ত গুরবে! তৃত্বা সদাপগ্ডিতাঃ ॥ 

ইতি শ্রীকর্ণট * * * তীয়-গুগ্তরীক-বিঠঠল-বিরচিতে নর্তন-নির্ণয়ে নর্ভতক-প্রকরণম্ 
চতুর্থং সমাধ্রম্ ॥” 

উদ্ধত হ্লৌকে প্রকাশ, কর্ণাটদেশের পুণ্তরীক বিঠঠল*, আকবর বাঁদশীহের প্রসাদলাভের 
_ আশায় গ্রন্থটী রন! করেছিলেন | সস্ভবতঃ বাঁদশাহ প্রসন্ন হয়ে গ্রন্থকারকে পারিতোধিক দিয়ে 

ছিলেন। গ্রন্থকার যে একাধিক রাজার আশ্রয়ে ছিলেন, তার পরিচয় অন্থান্ত গ্রন্থে পাওয়! 

যার়। তার “ষড়-রাগ-চন্দ্রোদয়'* বৃরহাঁন খা (খ্রীঃ অঃ ১৫০৯--১৫৫৩)* সুলতানের আশ্রয়ে 
রচিত। তাঁর আর ছু'্টী সঙ্গীতগ্রন্থ “রাগ-মালা” ও “রাগ-মঞ্জরী”* রাজ। মানসিংহ ও 

মাধবসিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত। সস্তবতঃ বৃদ্ধ বয়সে গ্রন্থকার আকবর শাহের আশ্রয় লাঁভ 
করেছিলেন। মুঘল-বাঁদশাহ ও অন্তান্ত মুসলমান স্থলতানের পৃষ্ঠপোষকতার ভারতে নৃত্যকলার 
বহুল আলোচনা ও বিকাশ হয়েছিল। মুহম্মদ তুঘলকের সময়ের একটী প্রাচীন চিত্রে সুদ 

৮৮ ৮ ০৮ পপ 

১ বছর দশেক ৯. বছর ঘপেক পূর্ে অমি পুধিটি একটু মাড়ীচাড়। করেছিলাম । তখন যে নোট-গুলি করেছিলাম; 

তাই অবলম্বন ক'য়ে এই প্রবন্ধ রচিত হ'ল। 
২ সম্ভবতঃ বৈফবধর্দাবলম্বী, এবং জাতিতে ব্রাঙ্গণ ছিলেন। 

ও বালান্তর সীতারাম হুকধন্কর কর্তৃক কাশিত, নির্ণরসাগর প্রেসে মুদ্রিত, বোশ্বাই। ১৯১২ সংবং 

" ৪ সন্ধবতঃ ইদি আহমদ নগরের নিজামশাহী হুলতান বৃরহান নিজাম শাহ (প্রথম্)। 
€ নির্ণযমাগর প্রেস, ১৯১৪ সংবতে দুত্রিত | 

২ 



১৪ হর প্রসদ-সংবর্ধান-লেখমাল। 

বাস্চাদির সহিত ভারতীয় নর্তকীর পরিচয় পাওয়া যায়। সুশিক্ষিত নর্ভকীবৃন্দ মুঘল-অন্তঃগুরের 

একটী প্রধান বিলাসৌঁপকরণ ছিল। মেঙ্চীর গ্রন্থে ওরংজীবের অস্তঃগুরের নর্তকী-বৃন্দের 
নামের সুদীর্ঘ তালিকা আছে। মুঘল-বুগের একাধিক চিত্রে, নর্তকীদের নান! পরিচয় পাওয়া 

যায়। এই শ্রেনীর মুঘল চিত্রের একখানি প্রতিলিপি সন্দুথের পৃষ্ঠে ছাঁপা হ'ল। সম্ভবতঃ 
আকবয় বাদশাহ তাঁর সময়ে উত্তর-ভারতে প্রচলিত ভারতীয় নৃত্যরীতি ও পদ্ধতির 
আলোচন! ক'রে, মূলতঃ সেই আদর্শের উপর নূতন পদ্ধতির তিত্তি স্থাপনা করেছিলেন। 
ভারতীয় প্রাচীন নৃত্যকলার প্রচলিত আদর্শ, পদ্ধতি ও লক্ষণা্দি, পুণ্তরীক বিঠঠল তার 

এই সঙ্কলন-গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন , এবং মস্তবতঃ গ্রন্থটী আকবর শাহের প্ররোচনায় ও 
সহারতার প্রণীত হয়েছিল। মুঘল-বাদশীহগণের উদার রীতি এই ছিল যে, শিল্পকলার 
প্রচলিত দেশী রীতি ও পদ্ধতিকে একেবারে উচ্ছেদ না ক'রে, দেশকাঁল পাত্রের উপযোগী ক'রে, 
নূতন আকারে, নূতন পথে পরিচালিত করা। চিত্র শিল্পে, স্থাপত্যে, সঙ্গীতে ও নৃত্যকলার, 
এই একই রীতির পরিচয় পাওয়া! যাঁর। চিত্র-শিল্পে ও সঙ্গীতে যেমন পাঁরসীক রীতি- 
পদ্ধতির ছাপ পাওয়া যায়, নৃত্যকলায়ও সম্ভবতঃ পারসীক রীতির প্রভাব হয়েছিল। এই নূতন 
রীতির ভাব ও প্রভাব, ভারতের নৃত্যশিক্পীরা বর্জন ন| ক'রে, দেশী আদর্শ ও পদ্ধতির সঙ্গে 
মিলিয়ে নিয়ে, নূতন রীতি পরিপাক ক'রে, ভারতীয় নৃত্যকলা'র অঙ্গীভৃত ক'রে নিয়েছিলেন 
“নর্তন-নির্ণয়ে' তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। “গজল' (গজর) সঙ্গীত ভারতে মুসলমান- 
বুগের নূতন আমদানী । এই গজল" সঙ্গীতের উপযোগী এক রীতির নৃত্য ঘবন'দের অত্তি- . 
প্রিয় ছিল। তার নাম ছিল “জন্কডী”। গ্রন্থকার এই নৃত্যের লক্ষণ ও সংজা গ্রন্থমধ্যে 

সন্গিবিষ্ট করেছেন, এবং “গজর, নামে একটী অধ্যায় জুড়ে দিয়েছেন। সুতরাং প্রমাণ হচ্ছে, 
পারসীক সঙ্গীত ও নৃত্যকলা ভারতীয় প্রচলিত রীতিকে নৃতন উপাদানে ভূষিত করেছে। 

“যাবনীভাবরা যুক্তং যত্র গীতং ধৃতাচলম্। 

কল্লাদি-গজরাছ্যক্তম্ স্বাহংগেন (?) বিভূষিতষ্॥ 
বিদধ্যাৎ*নর্ভনং নানালয়ত্রয়বিচিত্রিতম্। 

কোমলাজৈর্যদা নৃত্যম্ ভ্রমরধ্যাদি ৫) বিরাঁজিতম্ ॥ 
সশবা! চ ক্রিয়া যত্র গ্রবসম্পাছি (1) ভেদতঃ। 

মূ চেষ্টাবিরহিতং নৃত্যম্ জক্কড়ী মতম্॥ 
পারমীকৈঃ পণ্ডিতৈত্তুদ্গ্রাহাদিশ্বরভাবয়া। 
যচ্গীতং জকডীসংজং যবনানামতিপ্রিয়ম্ ॥” 



নর্তন-নির্ণরম্ ১১ 

আধুনিক কালের বাইজীদের এক স্থানে স্থিত গতিহীন হস্ডচালনা, বোধ হয; এই “চেষ
্টা 

বিরহিত” “্জকভী"নৃত্যের অহ্সরণ। বাইজীদের নানা দ্র” অবলম্বনে বিচিত্র হস্ত ও 

অননুলীচালনা পারসীক রীতির অনুমরণ নহে, পরস্ত ভারতীয় নৃত্যশানত্ের বিশিষ্ট দত্ত 

লকষশাঁদি'র অনুসরণে কন্লিত, তাঁহ! এই গ্রন্থ হইতে প্রমাণ হয়। আধুনিক নষ্তুকীদের তাও 

বাতজানা প্রাচীন নৃত্যশান্ত্রে উল্লিখিত “হস্তকৈ; অর্থদর্শনম্চ | ভারতীয় নৃত্যকলার, প্রধান 

বিশেষত্ব এই যে, বিবিধ ও বিচিত্র হস্তচালন! বা দুর সাঁহাঁধ্যে অভিনয় শিল্পের একটা 

সম্পূর্ণ 'আঙ্গিক' অভিধান হৃষ্টি। এই “আঙ্গিক” ভাষায় “(2551015 181760856) 

বাঁচনিক ভাষার অনেক শব্ধ সুকৌশলে অনুবাদ হয়েছিল । এরই অন্তরলী চালনার (?11661- 

07১) ভাষায় অনেক সঙ্গীত, তঙ্গন ও আরাধনা-গীতি ভারতের অভিন্তোর! জুললিত ও 

সাবলীল ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন। অভিনয়ের এই অভিনব শব-শান্্ের, অনেক উৎকষ্ট 

গ্রন্থ আছে, তন্ধ্যে ছন্তমুক্তাবলী” সর্বত্রে্ঠ। তরতের নাটযশীস্ত্রে অভিনয-বিষ্তার এই 

সাঁ্চেতিক ভাষার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। এই সাক্কেতিক ভাষা? বাহ বন্ধর অন্ুকরণের 

ভাষা । এই “অন্থকারিণী” ভাঁষ! (201096156, ০৮6০%৩ ), সাত্বিক ( 509)৩00$০ ) ভাষার 

বিপরীত। নৃত্যশীন্ত্রে অভিনয়ের চার গ্রকার ভাষার উল্লেখ আছে। 'দাত্বিক' অভিনয়ে 

কোঁনওরপ বাহ চেষ্টা বা অঙ্গ-সঞ্চালনের অপেক্ষা খাঁকে না, মুখের তাঁব অভিনয্নে আত্ম- 

প্রকাশ করে। “নর্তন-নির্ণয়েশর এই অভিনয়-ভেদ তরতনাট্য-শাস্ত্রেরই অন্থুসরপত_ 

“চতুরধাভিনরং স্তাৎ বাঁচিকা হাধ্যসাত্বিকাঁঃ । 

আঙ্গিকশ্চেতি তন্মধ্যে বাচিকঃ শ্রেষ্ট উচ্যতে ॥৮- নর্তন-নির্ণয়। 

“আদগিকো বাচিকশ্চৈৰ আহার্য্যঃ সাত্বিকম্তথা। 

চত্বারোহভিনয়! হেতে যেষু নাট্যং প্রতিঠিতম্॥”-_ভরত-নাট্য-শাস্র 

৬ অধ্যার, ২৩ গ্লোঃ১ কাব্যমাল! সংস্করণ । 

'আহীধ্য, অভিনব; - বেশ-তৃযা, অলঙ্কার ও বাহ সাঁজ-সজ্জাদি নেপথ্য-বিধান-ক্রিয়া-লন্ধ 

ব্যপার (15355 02910-00 )। 

'আহাঁ্্যাভিনয়ে! নাম জেয়ো! নৈপথ্যগে বিধিঃ।”
- নর্তন-নির্ণয়। 

'আঙগিক' অভিনয়, হত্তচালনাদি দ্বারা ভাব ও বাহবস্তর অর্থ ও আকাঁর প্রকাশের চেষ্টা 

(110869055 £5900153 )। 

“চন্ত-পয্-গদাদীনাং হস্তকৈরর্ধ্দর্শনম্। 

যদ! তদা মুনিঃ গ্রাহ বাহ্বন্বথৃকারিণীম্ | নর্তন্-নির্ণয়। 



১২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 

সমগ্র নৃত্যকল! এই 'আঙ্গিক' অভিনয়ের অন্তর্গত। এই সুত্রে আর একটা প্লোকে 

অভিনয়ের যথারীতি অঙ্গচালনার নির্দেশ আছে+__ 
“অঙ্গেনালং নয়েদ্গীতং হত্তেনার্থং প্রদর্শয়েৎ। 

চক্ষৃভযাং ভাবয়েৎ ভাবম্ পাত্ত্যাং তালমাদিশেৎ ॥”_ নর্তন-নির্ণয়। 

ভরত মুনির পদান্থসরণ ক'রে গ্রস্থকার নাট্য, নৃত্য ও নৃত্তের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। যথা 
“নাট্য নৃত্যং নৃত্তম্ ইতি ত্রিবিধং পরিকীন্তিতষ্। 
নাটকাদি-কথা-দেশবৃতি-ভাব-রসাশ্ররম্ ॥ 
চতুর্ধীভিনয়োপেতং নাট্যমুক্তং মনীধিভি; | 

অপুত্ত () সর্বাভিনয়-সম্পন্নভাব-ভূঁষিতম্ ॥ 

মর্ববাঙগ-নুন্দরং নৃত্যং সর্বলোক-মনোহরম্। 
হত্তপাঁদাদি-বিক্ষেপৈঃ চমৎকারাঁগ-শোভিতম্। 
ত্ক্তাভিনয়মানন্দ-করং নৃত্তং জনপ্রিয়ম্ ॥ 

খাঁ খঁ সু ৪ রী 

টব্যো নাট্যনৃত্যেৎতে () পর্ববকালে বিশেষতঃ 
নৃত্তম্ তত্র নরেন্ত্রীণাম্ অভিষেকে মছোৎসবে ॥ 
যাত্রায়াং দেবযাত্রায়াং বিবাহে প্রিয়সঙ্গমে | 
নগরাণাম্ আঁগারাণাং প্রবেশে পুত্রজগ্মনি। 

গুভাধিভিঃ গ্রযোক্তব্যং মাঙ্গল্যং সর্ব্বকর্মনূ ॥ 

নাট্য তন্নাটকেঘেব যোঙ্জ্যং পূর্ব্বকথাযুতস্। 
ভাবাভিনয়হীনন্ত বৃত্তমিত্যভিষীয়তে ॥ 
রস-ভাব-ব্যঞ্জকাদিষযুক্তং নৃত্যমিতীধ্যতে। 

এতন্ত্যং মহারাজসভায়াং কল্পয়েৎ সদা! ॥”_ নর্ভন-নির্ণয়। 

বৃত্য-সভার সমজদ্বার সভাপতির কি কি গুণ থাকা আবশ্যক, তার তালিকা «সভা নায়ক- 

লক্ষণে উদ্ধৃত ছয়েছে। 
“জীমান্ ধীমান বিবেকী বিতরণ-নিপুণো গানবিষ্কা-প্রবীণঃ 
সর্বজঃ কীর্ডিশালী সরসগুণযুতো হাব-ভাবেঘভিজঃ। 

মীৎসরধ্য-দ্বেষহীনঃ গ্রক্কৃতিহিতসদাচারলীনো দয়ালু 
ধাঁরোদাত: কলাবান্ নৃপনযচতুরোধসৌ সভানায়কঃ স্যাৎ ॥৮ 



নর্তন নির্ণয়ম্ ১৩ 

বলা বাহুল্য, বর্তমান যুগে এই সকল খুণসম্পরন সভানায়ক একেবারে ছুশ্রাপ্য। কিকি 

গুণ নর্ভকীর অবশ্য থাকা আবশ্যক, নিয়ে উদ্ধৃত ৩টী গ্লৌকে তার তালিক! আঁছে,_- 

“্তম্বী রূপবতী শ্ঠামা পীনোনতপয়োধরা। 

প্রগল্ভা সরসা কাস্ত। কুশল! গ্রহ-মোক্ষয়োঃ ॥ 

নাতিস্থুল! নাতিককশ! নাত্যুচ্চ৷ নাতিবামন!। 

বিশাল-লোচনা গীতবাগ্ঘ-তালাম্গবর্তিনী ॥ 

পরাধ্য-ভূযা-সম্পর়। প্রসন্ন-মুখ-পন্কজা | 
এবংবিধগুণোপেত। নর্তকী সমুদাহতা৷ ॥” 

অতঃপর গ্রন্থীতে অঙ্গ, গ্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গের তালিকা ও তার চাঁলনে নৃত্যশান্ত্রে 
“অভিধানের' (৬০০৪/০০1৪%) বিশদবর্ণনা আছে। নানারূপ মস্তক-সঞ্চালনের নয় প্রকার 

শিরোভেদের লক্ষণ (06801002) ও প্রয়োগের ( বিনিয়োগ ) (81301108007) নির্দেশ আছে । 
বথা,--সম+ উদ্বাহিত, অধোমুখ, আলোলিত, ধৃত, কম্পিত, পরাবু্, উৎক্ষিপ্, পরিবাহিত 

এই নয়টা «শিরোভেদ? । তাঁর পর আটগ্রকারের দৃষ্টিভেদ' যথা,_-সম, আলোকিত, 

সাটী, প্রলৌকিত, নিমীলিত, উল্লোকিত, ভন্রবৃত্ত ও অবলোকিত। তার পর সাত 

প্রকারের এ্রীবাভেদ। তার পর ছস্ত-লক্ষণ অধ্যায়ে ২৬ প্রকার মুদ্রাভিনয়ের বিবরণ 

প্রয়োগ আছে। তৎগরে যথাক্রমে “কটীভেদ, ও «পাদভেদ”। অতঃপর হস্ত ও পাঁদাদির 
মমাযোগে ১৬ প্রকার “করণের লক্ষণ ও ভেদ গ্রকরণ। অতঃপর নানা জাতীয় নৃত্যের 
লক্ষণ ও প্রয়োগের বিশদ ব্যাখ্যা আছে। 

সম্প্রতি বাঙ্গালার 'তবিস্তৎ*, “সবুজ”সম্পরদায়ের 'আধুনিক' মনীষিগণ, সভ্যসমাঁজে 
নৃত্যুকলার 'পুনঃ প্রবর্তনের, প্রয়াসী হয়েছেন। বিশ্বভারতীর বিদ্যাপীঠে নৃত্য-শিক্ষার “ক্লাস 
হইতেছে,_সে দিন চাক্ষুষ করিয়া আসিলাম। নান! প্রাচীন অপ্রকাশিত গ্রন্থে ভারতের 

নৃত্যবিষ্যার গ্রাচীন ধারা কিরূপে নিবন্ধ আছে, তাহা অন্গসন্ধীন ও আলোচনার যোগ্য । 

শ্রীতর্ধেন্্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 



বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথ! 

আমর! বেদ; ব্রাঙ্গণ আরণ্যক প্রভৃতি গ্রন্থে বহুবিধ প্রাণীর উল্লেখ এবং ভাহাদিগের 
সন্বদ্ধে অনেক কথা দেখিতে পাই। এই সকল প্রাণীর মধ্যে অনেকগুলি অস্তাবধি 

পরিচিত থাকিলেও, কতকগুলি আমাদের স্বতিপথ হইতে একেবারে অন্তরহ্িত হইয়াছে। 
ইতিপূর্বে নু. 2100067 গরদীত 410001501৩5 15595? নামক গ্রন্থে এবং 11৪৫ 

0০111 ও 1061 প্রণীত ৫1০ [70৩% নামক পুস্তকে বৈদিক প্রাণিগণের আলোঁচন! করা 

হইয়াছে। এই দুই গ্রন্থে গ্রাণীদিগের পরিচয়ের বিষয়ে আমরা কিছু নূতন তথ্য পাই 
নাই। এই গ্রন্থকারগণ টীকাকারগণের অভিমতের উপর নির্ভর করিয়া সাধারণভাবে 
প্রাণীগুলির আলোচনা! করিয়াছেন। আমর! এই প্রবন্ধে মুলগ্রন্থ হইতে গ্রাণীগুলির ব্যবহার, 
প্রকৃতি এবং পরিচয় লইয়! আলোচনা করিব। ছুই তিন বৎসর পূর্বের হুংসদেব-রচিত , 
ষূগপক্ষিশান্ত্র নামক একথানি প্রাণিবিজ্ঞান গ্রন্থের মন্বাদ প্রকাশিত হইয়াছে; তাহা হইতে 
অনেক সাহায্য পাওয়া! গিয়াছে । হংসদেব*্একজন জৈন কবি, তিনি মোটামুটি ১৩০০ 

ধরষ্টাধে জীবিত ছিলেন। 
আমরা গ্রাণীগুলির আলোচনার তাহাঁদের আধুনিক শ্রেণী-বিভাঁগ অবলম্বন করিব। 

সমুদয় প্রাণীকে প্রাপিরাজ্যের অন্ততূক্ত করা হয়। ইহাকে দুইটা প্রধান ভাগে বিভক্ত 
করা হয--আগ্ঘগ্রাণী ও উচ্চপ্রাধী। প্রত্যেক বিভাগ আবার কতকগুলি দেশে ( 01051829 ) 

বিভক্ত হয়। উচ্চগ্রাণীর অন্তর্গত অনেকগুলি দেশ আছে; তন্মধ্যে সর্বোচ্চ দেশের নাম 

মেরুদণ্ডী বা দণ্ডতী (০)01080 )। দত্ডিগ্রাণিগণ আবার চারি অন্তর্দেশে বিভক্ত ) তাহাদের 
মধ্যে সর্বোচ্চ অস্তদে্শের নাম করোটিক (00180. )। ইহার অন্তর্গত গ্রাণীগুলি- চক্রতৃততী 
(০7০8:07080 ); শ্বাসপী, (6189100018030178 0১ মত্ত, উভচর, টরীহ্প, 'পঙ্ষী 
এবং স্তন্পপারী। প্রত্যেক বিভাগের অন্তত প্রাণীগুলিকে ন্মবিধার জন্ত বর্ণামক্রমে গ্রহণ 
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করা হইবে। (ক)ভ্তস্পায়ী। ইহারা সন্তান প্রসব করে এবং মাতার স্তষ্ঠ পান করিয়া 
জীবন ধারণ করে! পা 

(১) অজ ।- বেদ ও ব্রা্ষণে অজ ও অজা শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। ইহ 
ছাগ ভিন্ন অন্ত অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে । “অজ একপাৎ, শবের ব্যবহারও দেখ] যায়; 
ইহা একটী তারকার নাম বলিয়া মনে হয়। 

ছাগের নানারূপ ব্যবহার লক্ষিত হয়। বৈদিক সময়ে নানা যজে ছাঁগবলির ব্যবস্থা 
( অধর্ববেদ ৪1১৪, ৯৫) বাঁজসনের়ি-সংহিতা! ১৯/৮৪৯) ২১৪০১ ৪৩১ ৪৬১ ৪৭১ ৫৯, ৬০3 ২৮২৩ 

৪৬) ছিল। অস্থমেধ যজ্ঞেও ছাগবলির কথ! (ধেথেদ ১/১৬২।৩ ; বা. স. ২৫1২৬) পাওয়া যায়। 

উখা-সম্ভরণ (তৈত্তিরীয়-সংহিতা ৪২1১০) এবং আহ্বনীয় অশ্রিকুণু-নিষ্মাণে (বা. স. ১৩) অ্বমুণ্ড 

বৃষমুণ্ড, মেষমুণ্ড এবং পূর্বোক্ত অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত নরমুণ্ডের সহিত অজমুণ্ড স্থাপন বরা 

হইত। ইহার কাঁরণ নির্দেশ করা স্থবকঠিন। অতি প্রাচীন কাল হইতে তারকাপুঞে নান! 
প্রাণী এবং পদার্থের আকৃতি কল্পনা করিয়! এঁ নামে তাহাদিগকে অভিহিত করা হইত। 

এক একটী তারকাপুঞ্জের এক একটী নাম পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ উপরি লিখিত প্রাণীগুলির 

নামে অভিহিত তারকাপুঞ্রের সংস্থান লক্ষ্য করিয়া এ মুণ্গুলি সাজান হইত। ছাগের 
চর্ম বাজপেয় যজ্ধে আসনরূপে ব্যবহৃত হইত (বাঁ. স. ২৬২২ )। উা নির্মাপের জন্ত কর্দাম- 
পিণ্ডে ছাগ-লোম দেওয়া হইত ( তৈ. স. ৪1১1৫ )। কতিপয় অনুষ্ঠানে ছাগছুগ্ধ ব্যবহার করা 

হইত (বা. স. ১১1৬৫; তৈ. সূ. 81১1৬, 8161১, &191৩)। অগ্নিস্ততিতে যে শবদাছের বিবরণ 
পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, ছাগকে বধ করিয়া শবের উপর স্থাপন করিয়! দাহকার্যয 

সম্পন্ন করা হইত; ছাগকে অগ্নির পবিত্র প্রাণী বলিয়৷ মনে কর! হইত (বা. স. ১১।১৬ )। 
আমরা ছাঁগের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু দেখিতে পাই। বলা হইয়াছে যে, অগ্নির উত্তাপ 

হইতে ছাগের জন্ম (বা. স. ১৩৫? অ. বে. ৪1১৪1১, ৯1৫১৩); প্রজাপতির উত্তাপ হইতে 
ছাগীয় জন্ম (বা. স. ৫1২৬)) অজ অগ্গির সন্তান ( শতপথব্রাঙ্গণ ৬৪1১৫ ; গোপথব্রাঙ্গণ 
উত্তর ভাগ ৩১৯ )) পুনরায় উক্ত হইয়াছে যে, সোমযজের উপাংগু ও অন্তর্ধাম পাত্রে ছাগ ও 
মেষের জন্ম ( তৈ. স. ৬৫1১০ )); আরও দেখা যায় যে, ছাগই অগ্মি (অ. বে, ৯1619) বু 
কারপবশতঃ আমরা! এ ছাগের জন্ম অন্তরীক্ষস্থ তারকার সহিত সামঞস্ত করিতে পারি। 
এ ছাগ 0৪7৩1 নামক তারকা । 

" (২) অশ্ব ।-_অথ্থ সম্বন্ধে অনেক কথ! পাওয়া যায়। ইহা যে বৈদিক সময়ে অতি প্রিয় 
ও আবন্তকীর পণ্ড ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 



১৬ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 

বেদাদ্িগ্রন্থে অরুষ, অস্বঃ নিযৃৎ, পৃঃ পৃষতী, রোহিখ বাজ, বাঁজী, বৃষণ, শ্থাব, হর, 

হরি এবং হবিৎ নামে অঙ্বের উল্লেখ দেখা! যায়। এতত্তির দধিক্রা) তাক্ষয, পৈদ্ব এবং এতস 

নামে অশ্বদেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়; এগুলি অন্তরীক্ষ-পদার্থ (এতস মধ্যম ুরধ্য এবং 

অন্তগুলি তাঁরকাঁপুঞ্জ ) বলিয়া আমর! ইহাদের আলোচনা করিব না। 
“অশ্বকে বেদে অগ্সি, অপাঁংনপাৎ, অশ্থিনী, ইন্ত্ উষা, খু, মরুৎ, মিত্রাবরণ, বাযুঃ সুর্য, 

সৌঁম প্রভৃতি দেবতাগণের রথ ও রথের বাহন কল্পনা করা হইয়াছে । প্রকৃতপক্ষে নান! পদার্থকে 

অঙ্বের সহিত তুলনা করা হইয়াছে ; অধিকাংশ স্থলে গুলি রূপক ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
বৈদিক খবিগণ অশ্বলাভ এবং অশ্বরক্ষার জন্য দেবতাগণের স্ততি করিতেন ( খগ্রেদ 

২১১৬ ৩৬০৭১ ৪812৭1৮ ৫1৫৭।৭১ ৭1৪১1, ৭১০০২, ৯৮৬১, ১০।১০৭|৭ ইত্যাদি )। 

অশ্বের জন্ত ওধধ প্রীর্থনা করা হইত (তৈ. স. ১৮৬)। খগেদে অশ্বনিবাসের দ্বার 
রক্ষা করিবার জন্ত ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিতে দেখা! যায়। ইন্ত্রকে অশ্বপোঁধক বল! 

হইয়াছে (খ. বে. ৮৬১1৬) 
অগ্নি (খ. বে. ৭৭1১),ইন্দু (খ. বে. ৯৬৪1৩, ৯1১০৯।১০ ইত্যাদি), মরুৎ (খ- বে. ৫1৫৯।৫) 

এবং মিত্রাবরুণকে (খ. বে. ৬৬৭1৪ ) অশ্বের ন্যায় বেগবান্ বলা হইয়্াছে। অনেক দেবতাঁকে 

( যেমন অগ্নি, ইন্ত্র ইত্যাদি) অশ্ব বল! হইয়াছে । অগ্নি ও ইন্দ্রকে অখ্বের স্তায় শবকারী বল! 

হইয়াছে (খ. বে. ৭1৩।২১ ১১৭০।৩)) অশ্বকে আবার প্রজাপতি (শ.ব্রা, ১৩৩১১; 

তৈ. ব্রা. ১১৫1৪) তা. ব্রা, ২১1৪২), বরুণ ও সোমের চক্ষু (শ. ব্রা. ৪1২১।১১) বলা 

হইয়াছে । এই ভাবে নান! দেবতাঁকে অশ্বের সহিত তুলনা কর! হইয়াছে। 
অঙ্বের জন্মকথা ।__প্রথমতঃ, জল হইতে অঙ্বের জম (খা. বে. ২৩৫৬) শ. ব্রা 

৭1৫1২।১৮ ) তৈ. ব্রা, ৩/৮1৪।৩ ইত্যাদি )। দ্বিতীয়তঃ, অশ্ব ব্রহ্ম ( খ. বে. ১০1৬৫।১১) অথব! 

পুরুষ (খ. বে. ১০৯১০ ) হইতে জঙ্গিয়াছে। তৃতীয়ত: আদিবীজ হইতে (অস্তিঃ) 

অশ্বের উৎপত্তি (শ. ব্রা 8১1৪1৫)। এই তিন স্থলেই আমাদের মনে হয় যে, এই অস্ব 

অন্তরীন্ষস্থ তারকামণ্ডলীর সহিত সন্বস্ধযুক্ত। 
তরে ব্রাঙ্মণে (৫১ ) উক্ত হইয়াছে যে, অন্ুরগণ অশ্ব হইয়া! পদ হইতে জলক্ষরণ 

করিয়াছিলেন। এ স্থলে £6889গ5 নামক তারকাপুঞ্জকে লক্ষ্য কর! হইয়াছে বলিয়! মনে হয়। 

অঙ্বের বল এবং ব্যবহারের কাধ্যকারিতা! লক্ষ্য করিয়া বছ স্থলে অশ্বকে পণুদিগ্ের মধ্যে 

প্রেঠ বলা হইয়াছে ('তৈ. ব্রা; শ. ব্রা. ) তা. ব্রা; গ. ব্রা. )। অশ্ব তাঁরবাহী (খ বে. ৩৩৮১১ 

অক্পবাহী ( খ. বে. ১/৩০1১৭, ৭৩৭1১ ) এবং ধনবাহী (খ. বে. ৭৩৭৬) ছিল। যুদ্ধে অস্বেয 
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ব্যবহার ছিল (খা বে. ১1৩৬৮, ৩।৫৩1২৪, ১০/১০৭১১ ইত্যাদি )। যুদ্ধে অস্বীরোহগ 
(খ- বে' ৬৪৭৩১ ) এবং রথে অশ্ব যোজনার (যুদ্ধে, বে. ৯১২১ এবং সাধারণতঃ 

ধ. বে. ৫1৫৮1৭১ ৯/১১২1৪) উল্লেখ পাওয়া! যায়। ছুইটী (খ. বে, ২২৪।১২১ ৬৪৭1৯) 
অথবা দশটা (খ. বে, ৮৩২৩, ৮৪৬২৩) অশ্ব রথে যোজিত হইবার কথাও পাওয়া যায়। 
অশ্বকে মুক্তা দিয়া সজ্জিত কর! হইত ( খ. বে. ১০1৬৮।১১ )। অঙশ্বের সজ্জা স্বর্ণনিম্বি্ত হইত 
(বে. ৪1২৮, ৯৩৩)। অশ্বপৃষ্ঠে আন্তরণ এবং নাসিকাঘয়ের বন্ধন-রজ্গুর উল্লেখ দেখা 
যায় (খ. বে. ৫1৬১।১২)। রজ্জুদ্ারা! অশ্বের কুক্ষি বন্ধন করা হইত (খ. বে. ৭১০৪৬); 
অন্ভাবধি এরূপ কুক্ষি-বন্ধন দৃষ্ট হয়। অশ্বের সকৃথি ও জঘন দেশে কশাঁঘাঁতের উল্লেখ আছে 
(খ. বে. ৬৭৫।১৩)। খগ্েদে ঘোড়দৌড়ের কথ দেখিতে পাওয়! যাঁর ( ১০৯1৩, 

১০১৪৩১, ২ )) ঘোড়-দৌড়ে অশ্ব ও অশ্ী ব্যবহৃত হইত। অথর্ববেদে ( ৭৫২1৯) সতরঞ্চ 
খেলায় অর্থের উল্লেখ আছে। খণেদে অশ্ব-দাঁন (81৪২1৮, ৬।৪৭।২৩ ইত্যাদি) এবং বাঁজসনেরি- 
সংহিতায় (৭18৭ ) অঙ্ব-দগ্গিণাঁর উল্লেখ আছে। অধর্ধবেদে (৬৭১১) অশ্বকে খান্রূপে 
ব্যবহারের কথা পাঁওয়! যার । সর্প-ভয় নিবারণের জন্য অধর্ববেদে সর্প-্তুতিতে অশ্ব-পুচ্ছের উল্লেখ 
দেখা যায় সম্ভবতঃ ইহা সর্প-ভয় নিবারণের জন্ত কোনরূপে ব্যবহৃত হইত। 

ধথেদে অশ্বের পরিচর্যার কথ! পাওয়া যায়।_-অশ্বের গাত্র মার্জনা করা হইত 
(১/১৩৫।৫ )$ অশ্বকে গান করান হইত (৮২২) যুদ্ধের পূর্বে ৯/৮২২)) শ্রীস্ত অশ্বকে 
বিশ্রাম করান এবং জল দ্বারা তৃপ্ত করা হইত (২১৩৫) গীড়িত অশ্থের সেবা করা 

হইত ( ১।১১৭1৪,৯); এবং তৃণ অশ্বের থান্ভ বলিয়া উল্লিখিত আছে ( ৬/৩।৪ ; ৭৩২ )। 

খার্থেদে ( ১1১৬৪) অস্বের কেশরের উল্লেখ আছে; সম্ভবতঃ অশ্বের কেশর কর্তন 

করিয়া দিবার রীতি ছিল না। অশ্বের ৩৪ থানি পঞ্জর অস্থি ( তৈ. স. ৪1৬৯)। 

তৈত্তিরীয়-সংহ্িতার বর্ণভেদে নানাপ্রকার অশ্থের উল্লেখ আছে (৭1৩১৭, ১৮); 
--অঞ্জেত ( চিকণ ), অগ্িসকৃথ, শিতিপদ, শিতিককুদ, শিতিরন্ধ্, শিতিপৃষ্ঠ, শিত্যংশ, পুষ্পকণ, 
শিত্যোষ্ঠ, শিতিত্রঃ শিতিভসদ, স্বেতাহুকাশি, অঞ্জি, ললম, সিতৃজ্ও কৃফৈত, রোহিত, অরুণৈত, 
কফ, শ্বেত, পিশজ, সারঙ্গ, অরুণ, গৌর, বক্র, নকুল, রোহিত, শোঁণ শ্ঠাব, শ্যাম, পাঁকল, 
পৃশ্গিসকৃধ, পৃষ্গি, কমল ও শবল। 

যজ্ঞকার্যে অশ্বের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। প্রথমতঃ অশ্বমেধ বজ্ঞ । সর্ববিধ যজ্ঞের 
মধ্যে ইহা প্রধান। খর্েদে (১1১৬২, ১৬৩) ইহার উল্লেখ আছে। *বাঁজসনেয়ি-সংহিতা ও 
তৈততিদীর-সংহিতায়ও এই বজ্র বিন্তৃত বিবরপ পাওয়া যার়। আঁপত্ত্থজৌতহুষে ইহার সম্পূর্ণ 



১৮ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 

বিবরণ আছে। (বিশ্বকোষ, হিন্দি বিশ্বকোষ এবং 12005010122018 ০1 7২৩112100 810 

0০9 দেখুন )। কি কারণে অশ্বমেধ হজ্জের প্রবর্তন হইল, এই একটা প্রশ্ন আছে। 
21001 সাহেব তাহার রচিত 4£001576 09160061 8170 00505119005 নামক গ্রন্থে 

এই প্রশ্নের একটী উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, খথেদের অশ্বদেবতা (১1১৬২, ১৬৩) 
1678818 ভিন আর কিছুই নহে। ্বীইপূর্বব ৪০০০ বতসর পূর্বে বিষুবন্ত্ত 552750গএরয় 

গলদেশের উপর অবস্থিত ছিল। এই আস্তরীক্ষ ব্যাপার হইতে সম্ভবতঃ অশ্বমেধ যজ্ঞের 
সথষ্টি হইল। দ্বিতীয়তঃ) অনেক যন্ঞানুষ্ঠানে অশ্বমুণ্ড অশ্বের পঞ্জরাস্থি (তৈ. স. ১১1২) 

ব্যবহৃত হইত। অশ্বমেধীয় অশ্বের নানা অঙ্গ বৎসরের নানা বিভাগ এবং প্ররুতির নানা 
বিষয়ের সহিত তুলন! করা হইত; ইহার নানা অঙ্গও নানা প্রাণী ও দেবতার জন্ উৎসর্গ করা 
হইত (তৈ. স. ৭৫1২৫ ) বা. স.২৫)। অশ্বকে অগ্নিতে আছতি দিবার উল্লেখ পাওয়া যায় 
(খর. বে. ১০।৯১১৪ )। 

(৩) আখু।-ধপ্বেদে (৯/৬৭।৩০ ) আধু-সংহারের জন্ত সোমের স্ততি দেখ! যায়। 

ইহ! যে অনিষ্টকারী ছিল তাহার এই স্তবেই প্রমাণ পাওয়। যায়। বাঁজসনেগি-সংহিতায় 

(৩৫৭, ২৪।২৬, ৩৮) আখুকে রুদ্র, তৃমি এবং পিতাঁমাতাঁর (গ্যাবাপৃদ্বীর ) পণ্ড বলা 
হুইন্াছে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় আখুকে মিত্রের পণ্ড বল! হইয়াছে। অরর্ববেদে (৬৫০১) 
আখুর বিপক্ষে অ্বিনীদ্বযের স্তুতি দেখা যায়। তথায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, আধু যব নষ্ট করে) 

ক্বৃতরাং যব যে প্রধান থাগ্ঘ ছিল, তাহার বেশ প্রমাণ পাওয়া গেল। অমরকোষে আখু অর্থে 

মুষিক দেখা যায় এবং এই সকল স্থলেও এ অর্থে ব্যবহ্বত হইয়াছে বলিয়! মনে হয়। মুধিক ও * 
আধু অর্থে বড় ইন্দুর বলা! হইয়াছে ( অমরকোষ )।* কোন স্থলে আখুকে ছু চাও বলা হইয়াছে। 
সবগপক্ষিশান্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে আখুকে 11039 0০02)8009 128110 বলিয়া মনে হয়। 

গ্রন্থে উন্দুরুর উল্লেখ আছে ; তাহাকে 1369008 191010008 বলিয়া! মনে হয়; এই ছুই 

জাতীর ইন্দুরকে সাধারণ লোকে এক জাতীয় বলি মনে করে; আবার এই শেষোক্ত ইন্দুরটী 

দেখিতে কতকটা ছুঁচার মত ( কশ দেখুন )। 
(৪) উদ্দালক ।-( অ.বে. ৩২৯) ইহা! একপ্রকার শ্বেতপাদ মেষ) ইহার বলির 

কথা গর গ্রন্থে পাওর! যায়। ইহাঁর বৈজ্ঞানিক নাম 0%13 5180৩] 9150)) চলিত কথায় 
ইহাকে উড়িয়াল বলে। 

(৫) উত্ত1*-বাঁজসনেক্ি-সংহিতায়' (২৪৩৭ ) মাঁসের জন্ত এবং তৈত্তিরীয়-সংহ্তায় 

(৫1২৯, ২১) জলের উদ্দেশে ইহার বলি দিবার কথা আছে। উদ্ আমাদের উদ্দিড়াল 
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সুইভীয় ভাষায় 4::৩, লিধুয়ানিয়ন ভাঁষার় 0018, ইংরেজিতে ০1 )। ইহার বৈজ্ঞানিক 

1ম [80 10৮5 (14017) অথবা [এ৮াহ। দ015119 সা, 

(৬) উদ্র।-ধখেদে (১১৩৮২, ৮৪৬২৮) যুদ্ধে এবং অন্নবাহকরূপে উদ্টরের 

যবহাঁরের উল্লেখ আছে। উট্-দানেরও উল্লেখ পাওয়া যায় (খ. বে. ৮৬1৪৮ )। বাজসনেরি- 

নংহিতায় (২৪২৮, ২৪1৩৯) ত্তষ্টা ও মতির উদ্দেশে উষ্ বলির উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয়- 

নংহিতাঁয় (১1৮২১ ) অস্বীঘ্বয়ের উদ্দেশে ধূঘের বলির কথা আছে! [7 সাহেব ইহাকে 

[বর্ণ বৃষ মনে করেন। আমাদের মতে ইহা! উদ্ী (ইংরেজি 010176091 )। উষ্টরের 

১বজ্ঞানিক নাম 02176193 19০00190005; ধূতের নাম 0:2006105 010176081103 | 

(৭) খক্ষ।_খধণেদে ভল্ুক অর্থে খক্ষের ব্যবহার নাই। বছবচনে (খ বে. 

১২৪১০ ; শ. ব্রা, ২১1২৪ ) [0158 02101 এবং [0758 00101 নামক নক্ষত্রদ্বয়ের জন 

ব্যবহৃত হইয়াছে। বাজসনেরি-সংহিতায় (২৬৩৬) সাধারণ লোকের জন্য খক্ষ বা ভননুক 

বলির গ্রথা ছিল। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 116101505 051005 31817, 

(৮) খশ্ঠ, ধন্ত।-_খগ্বেদে (৮1৪1১০) খশ্য নামক পশুর উল্লেখ আছে। বাজসনেরি- 

সংহিতায় (২৪1৩৭ ) গন্ধরর্বদিগের জন্য খন্ত বলির কথা আছে। আমর! খশ্থকে নীলগাই 

[ 80901817005 020০8106105 (81105) ] বলিয়া মনে করি। নর, 92018 সাহেব 

ইহাকে 10878175 17518. বলিয়াছেন। হিন্দিতে ইহাকে বীছ এবং মারাঠীতে রীস 

বলা হয়। 

(৯) এপ।-বাজসনেরি-সংহিতায় ( ২৪।৩৬) দিনের উদ্দেশে এণীর বলিদানের কথা 

আঁছে। অথর্ববেদেও (৫1১৪।১১) এণীর উল্লেখ আছে। রাজনিঘণ্ট,তে এ৭ একপ্রকার 

কষ্সার বলা হইয়াছে ( বৈষ্যকশব্বসিন্ু )। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম /১000107৩ ০৫%1081318 

( ম8008 ০0113110512 10019) 10800005119) পৃ ৫২১ )। 

(১০) কন্ধট ।--বাজসনেয়ি-সংহিতায় ( ২৪৩২ ) অন্থমতির উদ্দেশে এবং তৈত্তিরীয়- 

সংহিতায় (1৫1১৫ ) ধাত্রীর উদ্দেশে এই প্রাণীর বলিদানের উল্লেখ আছে। মহীধর ইহাকে 

একপ্রকার মগ বলেন। সায়ণ ইহাকে কর্কট বা কীঁকড়। মনে করেন। আমরা 4%9 

10800818088 নামে এক প্রকার হরিণের উল্লেখ দেখি, যাহাকে ব্গদেশে ( রঙ্গপুরে ) বড়খোটিয়া 

বলে। হিন্দিতে চিত্রা বলে। ৮ ইহা 

কাকড়া হওয়াও সম্ভব ৮ 
(১৯) কপি।-্বশ্বেদে । ১৭৮৫ ) নসর আছে; ইহাকে কপি বল! 



২৯ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 

হইয়াছে । বৃষাকপি পুংকপি। অথর্ববেদে উক্ত হইয়াছে যে, কপি কাষ্ঠ চর্বাণ করে (৬৪৯1১) 
এবং ইহা কুকুরদিগের ক্ষতি করে (৩৯1৪ )) এই গ্রন্থে (৪1২৭।১১ ) গন্ধর্কের বিরুদ্ধে ত্যোত্রে 
রুপিয় উল্লেখ আছে। এই স্থলে কপি অন্তরীক্ষস্থ তারকাপুঞ্জ হওয়া সম্ভব। তৈত্তিরীয়- 

সংহিতায় ( ৫18।১৪ ) প্রজাপতির উদ্দেশে কপির নাম আছে । বৃাকপি শব্ষটী দ্রাবিড় ভাষার 
শষের, সংস্কৃত অনবাদ বলিয়া! অঙ্গমিত হইয়াছে । ইহার অপর নাঁম হচ্মমান্ (]. ই 4. 5, 
১৯১৩) পৃ ৪*০)। কপির বৈজ্ঞানিক নাম 17051105 6051109, 

(১২) কশ।-বাজসনেয়ি-সংহিতার (২৪1২৬, ৩৮) দিবা এবং মাতাঁপিতাঁর 

(স্ভাব্যাপৃথিবীর ?) জন্য এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় ( ৫1৫1১৭১ ১৮) অনুমতি ও মাতাপিতার 

অন্ত এই প্রাণীর বলিদানের কথ! আছে। মহীধর কশকে একপ্রকার মৃষিক বলেন। হিন্দি ও 
মারাঠীতে 8105 97010909কে (বাঙলা-ইকৃড়। ) ঘোউস্ বা ঘুদ্ বলে। সম্ভবতঃ ইহাই 

কশ হইবে। 

(১৩) কশীকা।-_ধথেদে (১।১২৬।৬ ) ইহার উল্লেখ আছে। সারণ ইহাকে নকুলী 
বলেন। পাঞ্জাবের সিয্মুর প্রদেশে বেজীকে কসিয়া বলে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 21056619 
?816018 73000, (9, 1, 11200.) পৃ. ১৫৮ )। 

(১৪) কুলুঙ্গ ।--বাঁজসনেয়ি সংহিতায় ( ২৪।২৭ ৩২ ১ সাধ্যগণের জন্য ও সোমের 

উদ্দেশে এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (161১১) সোমের জন্ত ইহার বলির উল্লেখ আছে। 

টাকাকারগণ ইহাকে কুরঙ্গ মগ বলেন। অমরকোষে কুরঙ্গ হরিণের একটা নাম। ম্মগপক্ষি- 
শান্ত্বের বিবরণ হইতে ইহাকে 069 [90101005 210ঠা, বলিয়! মনে হয়। রর 

(১৫) কৃষ্ণ ।_বাজসনেরি-সংহিতায় ইন্ধনকে (২১) কৃষ্ণ মুগ বলা হইয়াছে। 
এই গ্রন্থে ( ২৪৩০, ৩৬) যম এবং রাত্রির উদ্দেশে ও তৈত্তিরীর-সংহিতায় বরুণ (6৫1১১) 

রাত্রি ( €161১৫ ) এবং সাধারণ লোকের (৫।১৯ ) জন্ত ইহার বলিদানের উল্লেখ আছে। 

এপ কৃষ্ণের অপর নাম। কৃষসার আমাদের কালসার হরিণ ! এণ দেখুন )। ম্বগপক্ষিশান্তরে 

রুষসারকে বিন্দু চিহ্নিত বল! হইয়াছে । সম্ভবতঃ এ৭ ও রুষ্সার দুইটা ভেদ মাত্র। 

(১৬) ক্রোষ্টা।-্বথ্েদে (১০।২৮।৪ ) ক্রোষ্টীকে বন হইতে তাড়াইয়া দিবার শ্রীর্থন! 
দেখা বার। বাজসনেরি-সংহ্তায় ( ২৪1৩২) মাযুর উদ্দেশে ইহার বলির উল্লেখ আছে। 
অথর্ববেদে (১১।২।২, ১১) ক্রোষ্টার বিপক্ষে রুত্রের স্ততি দেখ! যায়। ক্রোষ্টার বৈজ্ঞানিক 

নাম ৬ 01158 05088150315 9055 ১. ইহা! খেঁকশিয়াল। 

(১৭) ক্ষিক!।-_নীলশীর্ষী দেখুন । 



বৈদিক সাহিত্যে প্রার্থীর কথা ২১ 

(১৮) খঙ্গ।-_বাজসনেরি-সংহিতাঁয় (২৪1৪) সাধারণ দেবতাঁর উদ্দেশে ইহাঁর 
বলিদানের উল্লেখ আছে। টীকাকার ইহাঁকে খড়গ মগ বলেন। মৃগপক্ষিশান্ত্রে ইহার বিবরণ 
আছে, ইহা! একজাতীয় গণ্ডার--2২1010005105 801001015 11010. 

(১৯) গবর--ধেদে (৪২১1৮) গবয় লাভের জন্ত ইন্দ্রের স্তব আছেন) সুতরাং গবর় 
গৃহপাঁলিত এবং আবশ্তকীয় পণ্ড ছিল। বাঁজসনেরি-সংহিতাঁয় ঈশান (২৪/২৮), বা ও 
প্রজাপতির উদ্দেশে (২৪1৩০ ) এবং তৈতিরীয়-সংহিতায় ( ৫1৫১১) বুষের উদ্দেশে গবয়বলির 

কথা আছে। তৈত্তিরীয়-ব্রাঙ্গণেও (৩1৮/১১1৩) ইহার উল্লেখ আছে। গবয়ের অপর নাম 

গোমুগ, গর়াল ইত্যাদি । বৈজ্ঞানিক নাম 7335 70071811518 (9, 688609 

00151010016 ) ( দি, 3, 25 [100 পৃ ৪৮৭) 

(২০) গর্দভ, রাসভ।-_বৈদিক সাহিত্যে গর্দভের বহুল উল্লেখ আছে। খখেদে 

( ১/৩৪৯) ১1১১৬২১১ ১1১৬২২১, ৮/৮৫।৭ ) গার্দভকে অঙ্বিত্বর়ের রথের বাহন বল! হইয়াছে। 

সম্ভবতঃ পূর্বে গর্দতই অস্িদ্বয়ের রথের বাহন ছিল; ততপরে তাহার পরিবর্তে অশ্বসবয় কল্পিত 
হইয়াছিল। আমরা শুরু যজুর্বেদে (২৫1৪৪) দেখিতে পাই যে, অশ্বমেধযজে অশ্ব নিহত 
হইবাঁর পর যখন তাহার দেহ কর্তিত হইত তখন বল! হইত যে, & অশ্ব গর্দভের সহিত 
একধুরে বন্ধন কর! হইল 3 এই প্রসঙ্গে অন্ান্ঠ কথায় স্পষ্টই মনে হয় যে, এই গার্দভ অন্তরীক্ষস্থ 
অশ্বিদবয়ের গর্দভ এবং এই উক্তিতে লক্ষ্য করা হইয়াছে যে, অর্বটী বলির পুণ্যফলে স্বর্গে স্থান 
পাইল ও অস্বিত্বয়ের বাহনরূপে পরিণত হইল। প্রীতরের-্রাঙ্ষণে (81৯) উক্ত হইয়াছে 
দ্বিরেত বাজী ও গর্দভ হইতে উৎপর হইয়াছে । শতপথব্রান্ধণে (8161১।৯ ) দেখা যায় যেঃ 

ধূলিরাশি বিক্ষিপ্ত হইলে তাহা হইতে গর্দভের উৎপত্তি হয়) তাহা হইতে যাহা 
ধূলিময় হয়, তাহা! গর্দভের স্থ'ন। এই ধুলিরাশি সম্ভবতঃ বৃষরাশিস্থ ছারাপথের (17110 

4৪) ) অংশমাত্র এবং এ স্থলেই গর্দাভ কল্পনা কর! হইত। 
গর্দভের মূঢ়তা এতই প্রসিদ্ধ ছিল যে, আমর! খশ্েদে (৩৫৩।২৩) মূর্খকে গর্দভের 

সহিত তুলনা! করিতে দেখি। শক্রকেও (খ্. বে. ১২৯৫) গর্দভের মহিত তুলনা করা 

হইক়্াছে। গর্ভের ডাকের সহিত দাঁনব (অ. €ব. ৮1৬১০ ) এবং গর্দতীর ডাকের সহিত 
ডাঁকিনীর শবের (অ. বে. ১০1১/১৪ ) তুলনা! করা হইয়াছে। 

গর্ছভ যে খষিদের ব্যবহার্য্য পণ্ড ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। খথেদে (৮1৫৬৩) 

গর্দভের জন্য অগ্নির নিকট প্রার্থনা আছে। অর্্ববেদে (৫1৩২৩) যাহাতে ডাঁকিনী 
গর্দতের কিছু ক্ষতি করিতে ন! পারে তাহার যর দেখা যায়। 



২২ হরপ্রসাঁদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 

যজ্ঞকার্য্যে গর্দভের ব্যবহার ছিল। বজ্ঞস্থলের একপার্থে গর্দভকে বন্ধন করিয়া! রাখ! 

হইত (বা. স. ১১১৩, ৪৬১ ২৪।৪০)) যজ্ঞকার্যে ইহার অন্তরূপ ব্যবহারও ছিল 
(তৈ. স. ৪1১২১ ৪৪)। 

গার্দভের*বৈজানিক নাম [0889 190710003 বা! 57105 101009 5018161. 

আমরা বাজসনেয়ি-সংহিতা৷ (২৪।২৮ ) এবং অথ্ববেদে ( ৬।৭২২১৩) পরন্বত নামক 
পঞ্র উল্লেখ দেখি । পূর্বে গ্রন্থে ঈশান কোণের জন্ত ইহার বলির কথা আছে এবং 
শেষোক্ত গ্রন্থে বাজীকরণ সম্পর্কে ইহার নাম উদ্লিখিত হইয়াছে। ইহারই আবার পরস্বান্ 
নাম ( তৈ. স. ৫161২১)। কামের উদ্দেশে হজ্জে ইহাঁর ব্যবহারের উল্লেখ আছে । বাঁজসনেয়ি- 
সংহিতার টীকাকার (মহীধর) ইহাকে মৃগবিশেষ বলেন। ভাস্কর ইহাঁকে গর্দভ অথবা 
মহিষ বলিয়া মনে করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাকে গপ্ডার ( 11800161] এবং 
10611) ) অথবা বন্য গর্দভ (96. চ66515515 01065 1100161-11111515) 0100) বলেন। 

গরম্বান্ বাজীকরণ সম্পর্কে এবং কামের উদ্দেশে ব্যবহ্বত হওয়ায় আমাদের মনে হয়, ইহা বন্ত 
ছাগ। আযুর্বেদে বাজীকরণ উপলক্ষে ছাগের ব্যবহার ছিল। অধিকন্ত পারন্তদেশে 08118 

8588103 নামক একপ্রকার বন ছাঁগ দৃষ্ট হয়, যাহাকে পারশ্যবাসীরা পাসংং এবং 
বেলুচিপ্কানবাসীর| ফশিন, পচিন ও বধূজকুহি বলে। প্রাণিতত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে ইহা 
হইতে গৃহপালিত ছাগ জঙ্গিয়াছে ; সুতরাং পরম্বান্ এই বন্ত ছাগ হওয়াই সস্তব। 

(২১) গে! (গাভী, বৃষ বস )।-_-আমরা বৈদিক গ্রস্থাদিতে দেখিতে পাই যে, গাভী. 
গধিগণের অতি প্রিয় ও আবশ্াকীয় পণ্ড ছিল। 

খণেদে গাভী লাভের জন্ত নান! দেবতার স্ততি আছে; এ দেবতাঁগণের মধ্যে ইন্্রকেই 

অনেক স্থলে বহু প্রকারে ত্তব কর! হইয়াছে। এমন কি, নদী ও ভেকগণের নিকটও 

গো-প্রার্ঘনা ( ধ. বে. ৩।৩৩।১২ 7 ৭১০৩।১০ ) দেখা যায়। 

বৈদিক খধিগণ গোসম্পর্কে দেবতীগণের নান! আখ্যা দিয়াছিলেন। ইন্ত্রকে গো-রক্ষক 
(খবে, ৭১৮২, ১০1১৯।৩ ইত্যাদি ১ গোজনক (খ. বে. ৮1৩৬৫), গো-পালক ( খ. বে. 
৯/৩৫।৫ ), গো-জেতা! (ধ. বে. ২২১১ ৩৩১২০ ইত্যাদি) এবং গাভীর শব্কারক ( খ. বে. 

৯/৯৭/১৩ ) বল! হইয়াছে । মরুৎগীণকে ( খ. বে. ৬।৫০।১১১ ৭1৩৫1১৪ ইত্যাদি) গো-জাত। বা 
গো-মাতৃক অর্থাৎ গাভীকে তাহাদের মাত৷ বল! হইয়াছে ; এ স্থলে মেঘ গাঁভী নামে অভিহিত 
হইয়াছে । মরুৎগণেরপধেনগুতে অবস্থানের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে (ক. বে, ১৩৭1৫ )। 

সোমরস (বে. ৯৭২1৪) গাঁভীগণের স্বামীন্বরপ । আবার অগ্নি (খ. তরে, ৭৫৫২ ৮ 
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অশ্ষিদ্ধয় (বা. সং ১৪1২৪) এবং বিষ্কে ( খ. বে. 1২৭1৫ ) গো-পাঁলক, অগ্নি ( বা. স. ১11৩৫ ) 
ও ইন্ত্রকে (বা. সং ২৬1৪৫) গোমৎ এবং উযাঁকে (বা. স. ৩৪৪০; অ. বে. ১৫৭) 

গোমতী বলা হইয়াছে । এই সকল স্থলে রশ্মি বা আলোককে লক্ষ্য করা হইয়াছে 
বলিরা মনে হয়। 

গাভীর সুখ ও মঙ্গলের জন্ত আদিত্য, ইন্ত্র সোম, রুন্র প্রভৃতির ত্তব করা হইত, 

গাতীর রক্ষার জঙ্ত ইন্ত্, পৃষা ও রাত্রির ভ্ভব আছে। রুদ্র যেন গোহিংস! না করেন (খ বে. 
১/১১৪1৮) এবং তাহার বাণ হইতে গো-রক্ষার জন্ত প্রার্থনা দেখা যায়। আবার গাভীগুলিকে 
স্ুল ও বর্ধিত করিবার জন্ত অর্দিতি (খ. বে. ১০।১০০।১* ) এবং মিত্রাবরুণের (ধ. বে. ৫1৬২৩) 
স্তব আছে; এজন্য বজডু্ধরের কবচ ব্যবহৃত হইত ( অ. বে. ১৯/৩১/৮)। গাভীগণের পড়ার 
উপশমের জন্ত অদ্দিতির নিকট রুদ্রীয় ওষধি প্রীর্থনা করা হইত (খ. বে. ১1৪৩।২)। যাহাতে 

ডাকিনীগণ গাভীর অনিষ্ট করিতে ন! পারে তাহার মন্ত্র রচিত হইয়াছিল ( অ. বে. ৪1১৮1৫)। 

যজ্জের পর গাভীর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা কর! হইত (তৈ. স. 811১০ )। অধর্ববেদে (৮৪1১০) 

গাভীর অমঙ্গল নিবারণের জন্য মন্ত্রপাঠের ব্যবস্থা ছিল। 

গাঁভী রক্ষার জন্ত বীর পুরুষ নিযুক্ত করা হইত ( খ. বে. ৩৩1১০ )। 
খখেদে গাভী জয়ের জন্য যুদ্ধের বহু উল্লেখ পাওয়া যায় (৬1৩৫1২? ৯1৯৬৭? ৯৮৭1৭, 

১০।১০২1৫,৯ ইত্যাদি )। যুদ্ধে গাভী জয় করিবার জন্ত ইন্ত্র ও সোমের প্রার্থনা দৃষ্ট হয়। 
গাভীর নানারূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ, গাভীদু্ধ। যজ্ঞানুঠানে গো-ুপ্ধের বছুল 

ব্যবহার ছিল। সোমরসে গো-দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়! পান কর! হইত) ইহাঁদের সহিত জলও 
মিশ্রিত করা হইত। গো-ছুপ্ধ হইতে দধি (খা বে, ৯৮১১) অ.বে. ৯1818) এবং খ্বৃত 
(ধ বে. ৯৩১1৫ ; অব. বে. ৯1৪18) প্রস্তুত কর! হইত। শতপথব্রাঙ্গণে (৩৩৩1২) শৃত অর্থাৎ 
সিন্ধ গো-ছুপ্ধ, শর (দুপ্ধের শর ), দধি, মন্ত (ঘোল)১ আতঞ্চন ( ঘোলের মাঁঠা ), নবনীত 

( মাধন ), দ্বৃত, আমিক্ষা! ( ঘোলের জল ) এবং ঘাজিনের উল্লেখ আছে। নবগ্রন্তা গাভী 

( খ. বে. ৩/৩০1১৪ ) যে প্রচুর ছুগ্ধ ধারণ করে তাহা খধিগণ জানিতেন। প্রচুর গো-ছুগ্ধ পাইবার 
তন্ তাহারা অদ্দিতি (খা, বে. ১০১০০1১০ ), অগ্ি (খ. বে. ১০১১৭), ইন্ত্র ও অঙ্গি 

(. বে. ৬1৭২৪ )১ সোম (খা. বে. ৯৯৩1৩), দ্যাবাপৃথিবী (খ' বে. ১১৪০।১৩), নদী 

(খা. বে. ১১৪০।১৩) এবং বিশেষতঃ অশ্বিদবয়ের ( খ. বে. ১১১৮।২, ১১১৯1৬১ ১০1১০৬1১৪ 

ইত্যাদি) স্ততি করিতেন। ধেনুগণের উৎসে (ছুষ্ধনালী ) দশটা বস্ত্ের (8180 ) উল্লেখ 
পাওয়া যায় (খ.বে, ৬1৪৪1২৪); সোম তাঁহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, 
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রথ ও শকটে গরু যোজিত হুইত (খ. বে. ৫1২৭।১১ ৬1৪৭২৬।২৭)) ছুই ক্ষেত্রেই ছুইটী 
করিয়া গরুর ব্যবহারের উল্লেখ আছে (খু. বে. ৩।৫৭১ ৫।২৭।১ )। চাঁষের জন্ত গাভী লাঙ্গলে 

যোৌজিত হইভু (অ. বে, ৩/১৩৩)$ আমরা ষব চাষের উল্লেথ পাই (খ. বে. ১/২৩।১৫ )। 

তৃতীয়তঃ, গাভীর বিনিময়ে রব্যা্দির খরিদের প্রথা ছিল। খখেদে (৪1২৪1১০) এক 
স্থলে ধবি বলিয়াছেন,_-কে আমার ইন্ত্রকে ১০টী ধেস্ছুর দ্বারা ক্রয় করিবেন? সম্ভবতঃ ইহা 
ইন্দ্রের মুত্তি হইবে। চতুর্ঘতঃ গাভী হইতে দারিগ্র্য-দুঃখ-মোচনের উল্লেখ আছে ( খ. বে. 
১০৬৪।১১)) সুতরাং গাভী সম্পত্তির মধ্যে গণিত হইত। পঞ্চমতঃ নানা অন্ঠানে গাভীর 
ব্যবহার ছিল। গাভী দক্ষিণা দেওয়া হইত (তৈ, স. ১1৮।১১ ৯); বৈদিক সময 
গোমেধ যজের ব্যবস্থা ছিল (তৈ. স. ১1৮১৯) ২1১৮ ইত্যাদি )। শবদাহ (অ. বে. 

১৮1৪।৩২ ) এবং বিবাহের মন্ত্রে ( অ. বে. ১৪।১1৩৫) গাভীর উল্লেখ পাওয়! যার়। বিবাহে 

( অ. বে. ১৪।১।৩২) এবং গৃহ-বন্ধন ও গৃহ-মুক্তির সময় (অ. বে. ৯৩।১৩) গাভীর স্ততি 

করা হছইত। 
গো খাগ্ঘরূপে ব্যবহৃত হইত (খু. বে. ৬৩৯1১) অ বে. ৬৭১১); মঘ| নক্ষত্রে 

গোঁবধ করা হইত (অ.বে, ১৪1১/১৩)। গোবধের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দি্ট থাকিত 

(খ. বে. ১০1৮৯১৪)। আবার গো অবধ্য বলিয়াও উক্ত হইয়াছে ( খ. বে. ৯১৯); একারণ 

মনে হয় যে, যজ্ঞাচুষঠান ব্যতীত অন্ত কোন উপলক্ষে বোঁধ হয় গো-হত্যা নিষেধ ছিল। 
গরুর দেছের নান! অংশের ব্যবহার দেখা যায়। গো-চম্ধ নিগ্মিত পাত্রে (ভাণ্ডে) সোমরস 

রক্ষিত হইত (খু. বে ১/২৮।৯, ৯/৬৫।২৫১ ৯।৭৯।৪ ইত্যাদি)। গো-চর্মে দেহ আচ্ছাদিত করা 

হইত (খ. বে. ৮১১৭)) গো-চর্ম-নি্জিত ভ্রব্যাদি যুদ্ধরথে সজ্জিত হইত (বে, 
৩1১২৫।১১২ )7 শবদাছে গোচর্ম ব্যবহৃত হইত (খা. বে. ১০1১৬1৭ ) অ. বে, ১৮২৫৮)। গরুর 
স্বাযু (097075 20108905505 ) ( খ বে. ৬৭৫।১১, ১০।২৭।২২) এবং অস্ত্রে ( অ. বে. 

১২1৩) ধনুর জ্যা গ্রস্ত করা হইত। 

অথর্ববেদে ( ২।৩২।১ ) গাভীর দেহের অভ্যন্তরে ক্রিমির উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। মরুৎগণের 
কিরীট গরুর শৃঙ্গের সহিত তুয়ানা কর! হইয়াছে ( খ. বে. ৫৫৯1৩ )। 

খণ্েদে গে-দান ও গো-দান-গ্রহণের বছ উল্লেখ দেখা যায় (১1১২৬1৩১৫ ) ৫1৬১১) 

৭১৮২২ 5৮৬৪৭ ইত্যাদি)। উহাতে শকট সহিত গো-দলের উল্লেখও পাওয়া! যার (৯২৭।১)। 
খগছেদে ( ৫৩০১৫ )ক্ষশম জাতিয় নিকট হইতে বহু ধে্ছুলাভের উল্লেখ আছে ; এই রুশমজাতি 
আধুনিক রশীয় হওয়া সম্ভব ((০806019 1010$90915, [05৪ শব এবং 0০7৩১9295088 
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13110580168 ১৩শ সংস্করণ, [05519 শব্দ দেখুন )। আমরা ধণ্েদে গোদাতাগণের মঙ্গল 

কামনার জন্ত প্রার্থনা দেখিতে পাই (২১1১৬, ৫1২৭।২১ ৭1৯০।৬ ইত্যাদি.)। 
গরুর প্রধান থান্য তৃণ ছিল (খ. বে ১৯১/১৩, 91৪২১৯১৭১৯৪ ইত্যাদি); 

তাহাদিগকে যবও খাওয়ান হইত ( খ. বে. ৭1১৮1১০১ ১০২৭৮ )) গরুদদিগকে সৌঁমরসও পান 

করান হইত (খ্. বে. ৯৯৯/৩.)। গাঁভীগণের পানের জলের দেবীকে স্ততি কর! “হইত 
(খু. বে. ১২৩১৮ )। 

খখেদে আমর! গোচাঁরণের ব্যবস্থার কথা দেখিতে পাই ) তজ্জন্ত গোপা অর্থাৎ রাখালের 
বন্দোবস্ত করা হইত ( খু বে.১০৪।২)। অরণ্যেও গোচারণের কথা আছে (খ. বে. ১০।১৪৬1৩১৪), 

গাভীসমূহের যৃথে বিচরণ করিবার উল্লেখ দেখা যাঁয় (খ. বে. ৮৪৬৩০) এবং বৃষ এ যুখের 
উপর আধিপত্য করিত ( খা. বে. ৯১১০1৯)। গাভীদ্দিগকে স্নান করাইবার উল্লেখ পাওয়া 

যায় (খ. বে, ১০।৭৬।৩ )। 

গাঁভীগণের বস-বাৎসল্যের অনেক উল্লেখ পাঁওয়! যায় (খ. বে. ১1১৬৪।২৮, ৬1৪৫1২৮, 
১০1১৪৫।৬ ইত্যাদি )। গাঁভী সষ্ভোঁজাত বসকে লেহন করে ( খ. বে. ৯১০০1৭)। গাভীর 

প্রসবের পর ফুল ইত্যাদি চিবাইয়া খাইয়া ফেলিবার কথ! দেখা যায় ( অ. বে. ৬৪৯1১ )। 

ধথেদে গাতীকে রঙ্জুতে বন্ধন (১০1১০*।১২) এবং গাভী ও গো-ব্থসকে কর্ণে ধারগ 

করিয়া আনরনের কথা (৮1৭।১৫ ) দেখা যায়। 

গরুর উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল কথার উল্লেখ আছে, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা 

যায় যে, ধীঁ সকল স্থলে “গো, অর্থে আলোক, রশ্মি বা মেঘকে লক্ষ্য কর! হইয়াছে (খ বে. 

১২০৩) ১৬২২১ ১1১৬১৩ ৪1৩৩।১১৮) 81৩৪।৯১ ৬1৩৫৪ 618০1৫ ৬1৪৪।১২ )। 

আমরা পুরুষ হুৃক্তে (১০৯০) বিরাট পুরুষ হইতে ক্রমশঃ কয়েকটী প্রাণীর জন্স উপলব্ধি 

করিতে পারি। এ বজ্জীয় পুরুষ (১০/৯০২৭) হইতে ঘোটক এবং দ্বিপঙ্কিদন্তবিশিষ্ট পণ্ড 

(১০৯০১০) জন্সিল; তাহা হইতে গাভীগণ এবং ছাগ ও মেষগণ উৎপর্ন হইল । এই বচনগুলি 

ক্রম-বিকাশবাঁদের সহিত তুলনীয়। 

ধাথেদে (৬1২৮) এবং অধর্ববেদে (৪1২৯) গো-্ততিদৃষ্ট হয়। অরর্ববেদে বরগগীতী- 

দেবত্ব (৫1১৪) এবং মন্তরো্ত বশাদেবস্ব (১২1৪) নামক সুক্তদ্বয়ে গো-রক্ষা ও গো-দান সন্ধে 

মর দেখ! যায়। 

* বৈদিক সাহিত্যে বছুষিধ প্রব্যকে গরুর সহিত তুলনা কর! হইয়াছে দিবারাতরিকে 

লোহিত ও কৃষবর্ণ গাভী বল! হইয়াছে (খ. বে. ১০৬১1৪)। আকাশের তারকাগুলিকে 



২৬ হরপ্রসাঁদ-সংবর্ধন-লেখমাঁল। 

ভূরিশৃঙ্গ গতিপীল গোঁসমূহ (বা. স. ৬৩) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে) আরও উক্ত হইয়াছে 
(খ. বে. ৩1৭২) যে, ছ্যুলোকস্থ ধেম্গগণই 'অভীরষ্টবর্ধা অশ্বসমূহ ( অর্থাৎ তারকাগণ আলোকময় 
পদার্ঘ)। বহু স্থলে মেঘ ও ধনুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে (খ. বে. ৩৫৫1১৬)) উক্ত 
হুইয়াছে যে, ছ্যুরূপা ধেস্কু পৃথিবীকে জলশুষ্ঠ করিয়া শ্বীয় উধঃগ্রদেশ পুর্ণ করে $ ইহাতে স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয় যে, বৈদিক খধিগণ জানিতেন যে, জল বাম্পাকারে উিত হইয়া মেঘে পরিগত 
হয়। বৈদিক সাহিত্যে বহু ভ্রব্য €গো'-নামে উক্ত হইয়াছে ( শ. ব্রা. ২1২1৪।১৩, ২৩1৪1৩৪ 

৬1৫।২১৭১ ৭161২1১৯১ ১৪1২1১1৭ ) তা. ব্রা, 91১1৭) এ, ব্রা, ৪1১৫১ ৪1১৭) তৈ. ব্রা. 

৩৯৮৩ ইত্যাদি )। 
আমরা এক্ষণে বৃষের সন্বন্ধে আলোচনা করিব। বৃষ নান! রূপে ব্যবহৃত হইত। ইহা 

রথে যোৌজিত হইত (খ. বে. ১০1২৭।২০, ১০1৮৫।১১) 7 যুদ্ধে রথ টানিত (খা, বে. ১০1১০২।৪, ৫)। 
যজ্ঞাুঠানে অগ্নির নিকটে "বুষের আহ্তি দেওয়া! হইত ( খ. বে. ৬।১৬৪৭ ) ১০1৯১1১৪ )। 

সোমযজ্ে সোম আনিবার জন্য বৃষকে রথে যোজন! করা হইত ( তৈ. স. ১/৮1১)। যজ্ঞে বৃষের 
বলির কথ! পাওয়া যায় ( তৈ. স. ১1৮২১ ২1২১০ 161২৪ )। রাজহ্য় যে বৃষ-দক্ষিণার ব্যবস্থা 

ছিল ( তৈ. স. ১1৮১)। যজ্ে দক্ষিণাম্বরূপ বিবিধবর্ণযুক্ত বৃষের তালিকা! দেখিতে পাওয়া! যায় 
( তৈ. স. ১/৮1১৭১ ২1৩৮, ৪1২1১০)। বুষের অগ্ডকোঁষ ছেদনের কথা অথর্ববেদে উল্লিখিত 
হইয়াছে (৩1৯/২)) ও বৃষ যজে দক্ষিণা-্যর্ূপ দেওয়া হইত (তৈ. স. ১৮৯ )। বৃষদানের 
উল্লেখও পাওয়া যার ( অ. বে. ৯1৪ )। বৃষের মঙ্গলের জন্য € তৈ. স. 81৭1১ ) এবং তাহার 
জন্ত ও প্রার্থনাও ( তৈ. স. ১৮৬ ) দেখা যায়। পাও রোগের বর্ণকে লালবর্ণ বুষের সহিত 

তুলনা কর৷ হইয়াছে (অ. বে. ১২২1১, ৩)। বিভিন্ন দেবতাকে ( যেমন বরুণ, হূরধ্য, অগমিঃ 
ইন্্, সোম প্রভৃতি ) বৃষ বলা হইয়াছে । 

খখেদে (১1১১।১৮ ) বৃষ রাঁশিকে বৃষভ নামে অভিহিত করা হইয়াছে (শিশুমার দেখুন)। 
(২২) গৌর।-_-ধখেদে গৌরমুগ লাভের জন্ত ইন্দ্রের স্ততি আছে (৪1২১৮) 

গৌরমৃগের ক্রুতগতির সহিত ইন্ত্রকে জের সন্নিধানে আসিতে আহ্বান করা হইয়াছে 
(৭1৯৮১) অথর্ববেদে (২০২২২, ২০৮৭১) ইহার নাম আছে। বজে ইহার 
ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া! যাঁয় (বা. স. ১৩1৪৮ ১৭1৯০) ২৪1৩২ )। ইহাঁর বৈজ্ঞানিক নায় 
903 88109 ( দি, 93. [. 8180), পৃ. ৪৮৪ )। 

বাজসনেরি-সরছিতায় উক্ত হইয়াছে যে, দেবতা চতুঃশৃ্গ গৌর ( ১৭৮৯ )। এ স্থলে 
প্চডুঃপৃ্ষ” গৌর ধরিলে আমরা ইহাকে “চৌশিং” ম্বগ মনে করিতে পারি। ভ্রাবিড় 



বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথা ২৭ 

ভাষায় ইহাকে গুরি বা গোরি বলে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 7688০9103 009011- 

001013, 

(২৩) স্ববশিবান্।-_বাঁজসনেি-সংহিতায় (২৪1৩৯) এই প্রানীর উল্লেখ আছে। 

টীকাকার ইহাঁকে দীর্ঘগ্রীব তেজত্বী পণুবিশেষ মনে করেন। অভিধানকারগণ ত্বি অর্থে 

উচ্জবল, দীপ্তিমান্ বলেন। আফ্রিকা! মহাঁদেশীয় জিরাঁফের দীর্ঘগ্রীব! আছে এবং ইহা বৃহাদকৃতি 

পণ্ড। গ্লিওসিন্ যুগে এই প্রাণী ভারতবর্ষে বাঁ করিত; যদিও তুষার যুগের পর ভারতে 

্ীষটোসিন্ যুগে ইহার কোন বন্কাল পাওয়া যায় না, তথাপি পর্বতের গাত্রে গ্রাগৈতিহানিক 

যুগের চিজ্রাবলীর মধ্যে ইহার চিত্র দেখা গিয়াছে, সুতরাং দ্বণিবান্ জিরাফই হইবে। 

(২৪) চমর, হ্মর।-__বাঁজসনেরি-দংহিতায় (২৪৩৯) কুদ্রদেবের উদ্দেশে ইহার 

যন্জে বন্ধনের কথ! পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (১1৮১৮) “বামনবাহী” অর্থাৎ 

ধর্বারতি ভারবাহী পণ্ডর উল্লেখ আছে? সম্ভবতঃ ইহা চমর হইবে। , চমরের বৈজ্ঞানিক নাম 

0305 01010101003 14100, 

(২৫) জতু।-_বাঁজসনেরি-সংহিতাঁয় (২৪২৫১ ৩৬) দিবারাহির সঙ্গমস্থল এবং জন- 

সাঁধারপের উদ্দেশে যজে ইহার ব্যবহারের উল্লেখ আছে। বাজসনের়ি-সংহিতার টীকাকার 

ইহাকে পাত্রাখ্য পক্ষী বলির! নির্দেশ করেন। জতু অর্থে বাছুড় ; হিন্দিতে সাধারণ বাছুড়কে 

পতাদেব্লি বলে। ্ ৃতরাং জতুকে সাঁধারণ বাদুড় মনে করা যায়। ইহাঁর বৈজ্ঞানিক নাম 

চ0910003 1060105 1 60000, 

(২৬ অহকা, জাহক।-_তৈত্তিরীয়সংহিতা (৫1৫১৮) এবং বাঁজসনেরি-সংহিতার 

(২৪৩৬) জহুকাঁর উল্লেখ আছে। মহীধর ইহাকে গাত্রসঙ্কোচনী বলিয়াছেন। পাশ্চাত্য- 

পর্তিতগণ ইহাকে বেজীজাতীয় পণ্ড (7০1509%) বলিয়। মনে করেন। অভিধানে জহকা 

অর্থে কাটাচুয়া (196020170£ ), বহুরূপী ( ০0507615090 ) এবং জলৌকা দেখ যায়। 

পশ্টিম-ভারতে সজারুকে জিকি) জেক্রা বলা হয়। নুতরাঁং জাহকা সজারু হওয়াই সম্ভব 

ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 77510 1500015 

(২৭) তায়াদর, তায়োদর।-_অধর্কাবেদে (৬।৭২২) বাতীকরণ মগজ ইহার নাম 

পাঁওয়! যার়। টীকাকার ইহাকে এক প্রকার প্রাণী বলেন। আমর! হিমালয়ের পশ্চিমাংশে 

একপ্রকার ছাঁগ দেখিতে পাই, যাহাকে তহর বলা হয় (. ই. 1. 1197.) পৃ. ৫৯৯১ ৫১৪ )। 

ইহার বৈজ্ঞানিক নাম [75101058293 1৩00181093 19810, ছাগি বাজীকরণ ওধধ সম্পর্কে 

আযূ্বেদে বিখ্যাত। ক্ৃতরাং তায়াদর খাই পণ্ড হওয়াই সন্তব। 



২৮ হরপ্রসাদ-সংবঙ্ধন-লেখমাল! 

(২৮) তরক্ষু ।__বাঁজসনেরি-সংহিতার (২৪1৪০) রাক্ষসের উদ্দেশে ও তৈত্ভিরীয়- 

সংহিতায় (৫৫1১৯) সাধারণ লোকের উদ্দেশে যজ্ঞে ইহাঁর ব্যবহারের উল্লেখ আছে। তরক্ষুর 
সাধারণ নাম চিতা! ; ইহাঁর বৈজ্ঞানিক নাম 05098610105 18103 | (মুগপক্ষিশান্ত্র দেখুন)। 

(২৯) 'দ্বিরেতঃ ।--ব্রাঙ্গণে (ত্র. ৪1৯) শ. ব্রা. ৬৩১২৩ ; পঞ্চবিং ৩১৩ ) দ্বিরেতের 
উল্লেখ আছে। 81০061-11]1190$এর অভিধানে ইহার অর্থ ছুইবার গর্তোৎপাদনকারী 

(ঘোটকী ও গর্দভীর ) গর্দভ অথবা! দ্বিগর্ভোৎপাঁদিকা ঘোঁটকী ( ঘোটক ও গর্দভ কর্তৃক )। 

আমরা এই অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে করি নাঁ। ইহার অর্থ অশ্বতর ; ইহা! গর্দভের ওরসে 
ঘোটকীর গর্ভে জন্মায় । (গর্দভ দেখুন )। 

(৩০) স্বীপী।--অধর্ববেদে রাজ্যাভিষেক মন্ত্র (81৮৭) বর্চকাম মন্ত্র (৬৩৮২) 
এবং নিশার স্তবে (১৯৪৯৪ ) দ্বীপীর উল্লেখ আছে। নিশার স্তবে ইহাকে নিশাচর পণ্ড 

বলা হইয়াছে। বর্চকাম মন্ত্রে ীগীর দেহের ওঁজ্জল্যের প্রশংসা কর! হইয়াছে। রাজ্যাঁভিষেক মন্ত্রে 
ইহার দ্বার রাজাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে । ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 6115 1981008 1,100, 

ইংরেজিতে ইহাকে 1512810 বা! 98200267 বলে। ইহা! চিতাবাঘ। (মৃগপক্ষিশান্ত্র দেখুন )। 

(৩১) ধৃ্।-উষ্র দেখুন। 

(৩২) নকুল।-_বাজসনেরি-সংহিতায় (১৪।২৬১ ৩২) পৃষণের উদ্দেশে যজ্জে ইছার 
ব্যবহারের উল্লেখ আছে। অথ্ববেদে (৬।১৩৯।৫ ) উক্ত হইয়াছে যে, নকুল সর্পকে দ্বিখণ্ডিত 

করিয়া আবার খণ্ড ছুইটীকে একত্র করিয়া দেয়। আমর! নকুলের এ স্বভাব সন্বন্ধে 
প্রাণিবিজ্ঞান গ্রন্থে কোন উল্লেখ দেখিতে পাই নাই। আবার (অ. বে. ৮1২৩ ) নকুল ওষধি 

(চিকিৎসার্থ গাছ ) চিনিতে পারে, এ কথ! বলাঁ হইয়াছে। বহুদিন হইতে আমাদের দেশে 
প্রবাদ আছে যে, নকুল সর্পবিষের ওষধ বন হইতে চিনিরা লইতে পারে। ইহার বৈজ্ঞানিক 
নাম 176159155 00900003776]. 

(৩৩) নীলশীর্কা ।-_-তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫11১৫) অর্ধমার উদ্দেশে ক্ষিঙ্কা ও 
নীলশীর্ধার নাম পাওয়া! যায়। ক্ষিক্কাকে টীকাকার রক্তমুখ বানরী বলির! অভিহিত করেন। 
উত্তর-ভারতের সাধারণ বানরের মুখ লালবর্ণ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 118০8০9৪ (10095 ) 

115658| সম্ভবতঃ ইহাই ক্ষিঙ্কা। আমর! একপ্রকার বানরকে নীলবানর বলি। ইহার 
বৈজ্ঞানিক নাম [2008 8116085 । কেহ কেহ.ইহাঁকে ০0০06178103 নামক গণের 

(০০৪) অন্ততুজ করেন। এই গণের অর্থই 'নীলমন্তকযুক্ত'। *কোন /কোন 
প্রাণিতত্ববিৎ পর্ডিত এই ছুই বানরকে এক গণের অন্তরূক্ত করেন। 
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(৩৪)স্স্কু। বাঁজসনেরি-সংহিতায় (২৪1২৭, ৩২) আদিত্য এবং অনুমতি দেবীর 

উদ্দেশে যজে ইহার ব্যবহাঁরের উল্লেখ আছে। টীকাকার ইহাকে একপ্রকার মুগ বলিয়া মনে 
করেন। মৃগপক্ষিশান্ত্রের বিবরণ হইতে আমরা স্তন্কুকে (92৩118 ১50010 (57005 ) 

বলিয়া মনে করি। 

(৩৫) পরস্বত। গর্দভ দেখুন। 
(৩৬) পাংজ.। বাজসনেরি সংহিতায় (২৪1২৬) এবং তৈত্বিরীয়-সংহ্তায় ( ৫16১৮) 

অন্তরীক্ষের উদ্দেশে যজ্ঞ ইহাঁর ব্যবহারের উল্লেখ পাঁওয়া যায়। টীকাকার ইহাকে মুধিকবিশেষ 
বলেন। সম্ভবতঃ ইহা নেংটী ইন্দুর (1109 07009000109 [100, ) 

(৩৭) পিত্ব (পিদ্ব)। বাজসনেরি-সংহিতায় (২৪৩২) এবং তৈত্বিরীয়-সংহিতায় 

(৫1৫1১৭ ) অন্মতির উদ্দেশে যজ্ঞে পিত্বের বাবহাঁরের উল্লেধু দেখা যায়। টীকাকার ইহাকে 

মগবিশেষ বলিয়াছেন। কাশ্মীরে একপ্রকার ছাগলজাতীয় পণ্ডকে গোরাল ( 02178980181 
21010), পিজ, পিজুর প্রভৃতি নাম দেওয়া হয়। সম্ভবতঃ ইহাই পিত্ব হুইবে। 

(৩৮) ময়ু 1-_বাজসনেয়ি-সংহিতায় (১৩1৪৭) ২৪1৩১) ইহার নাম পাঁওয়! যায়। 
টীকাকারগণ ইহাকে কুষমগ এবং অভিধানকাঁরগণ ইহাকে অশ্বমুখ মগ বলেন। সুতরাং 
আমরা জানিলাম যে, ইহা কৃষ্ধবর্ণ ( অপেক্ষাকৃত কফবর্ণ-_অন্ত মগের তুলনায়) এবং অস্বমুখ 
( অর্থাৎ শৃঙ্গবিহীন )। আমরা ইহাকে কম্তরিমুগ (710901)09 07050/16181) ) মনে 

করিতে পারি। ইহার শু নাই? বর্ণ কৃষ্ণাভ পিঙ্গল, পশ্টান্তাগ রুফবর্ণ। “মমু”র সহিত 
11858 শবের কোন সম্পর্ক আছে কি? 

(৩৯) মর্কট ।-_বাজসনেরি-সংহিতার (২৪৩০) রাজার উদ্দেশে বজ্ঞে ইহার 
ব্যবহারের উল্লেখ আছে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 71808005 16903. 

(৪০) মহা! অজ।-_শতপথববরাঙ্গণে [ ৩1৪।১।২ ) ইহার উল্লেখ আছে। হৃহা সম্ভবতঃ 

কাশ্মীর দেন্ীয় মর্ধোর ( ৫৪018 1762808109 ) ; ইহা পাঞ্জাবেও দৃষ্ট হয়। লডাঁক নামক স্থানে 

ইহাকে রাঁচে বা রাফোচে ( অর্থ বৃহৎ ছাগ ) বল! হয়। 
(৪১) মহ্যি।-_বৈদিক সাহিত্যে মহিষ সম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যায়। মহিষের 

উগ্রমূর্তি এবং শক্তিকে লক্ষ্য করিয়া অনেক দেবতাকে (যেমন ইঞ্জ, অগ্নি, নূর্ধয, সোম 
ইত্যাদি) ইহাঁর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। অর্ধচন্ত্রের ছুই শৃঙ্গ মহিষের শৃ্দের সহিত 
তুলনা করা হইয়াছে । মহিষের জলগ্রিয়তার উল্লেখ পাওয়া যায় (খ. বে. ৯৯২/৬)। ইহার 
জলে অব্গাঁহনের উল্লেখও আছে (খ. বে. ৯৮৭1৭ )। মহিষের পর্ববতের উচ্চ স্থানে উঠিবার 



৩০ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 

কথা পাওয়া! যায় (খবে, ৯৯৫৪ )। মহিষের মাংস রন্ধন ও ভক্ষণের কথাও দেখিতে 

পাওয়া যায় (খ. বে. ৫২৯1৭1৮, ৬/১৭1১১১ ৮৭৭১০ )। বাঁজসনেরি-সংহিতায় (২৪।২৮) 
বরুণের উদ্দেশে যজ্ে ইহার ব্যবহারের উল্লেখ আছে। 

(৪২) মাস্থাল, মান্ীলব।-_বাঁজসনের্ি-সংহিতায় (২৪1৩৮) ও তৈত্তিরীয়-সংহিতায় 

(161১৮) পিতার ( অন্তরীক্ষ ) জন্ত যজ্ঞে ইহার ব্যবহারের উল্লেখ আঁছে। টীকাকারের মতে 
ইহা একপ্রকার মুষিক। তৈত্তিরীয়-সংহিতার টাকাকার ভাস্কর ইহাকে মহৌদতৃজ বা শকুনি- 
কুট্টক বলেন। এতরেয়-্রাহ্মণে ( ৩।২৬) ইহার উল্লেখ আছে। সার়ণের মতে ইহা বাছুড়। 
*মহৌদতূজ' শবের অর্থ, যাহার বৃহৎ এবং লিপ্ত ভূজ আছে। শবকুনিকুষ্টক অর্থে শকুনির স্তায় 
যে ছেদন করে; স্থৃতরাঁং ইহ! একপ্রকার ৪7016 1৪1 সম্ভবতঃ ইহা! 11978061108 

1518, এই রক্তশোষক বাছুড় সর্বস্থানে দৃষ্ট হয়। 

(৪৩) মূষ, মৃষিক।__আমরা ধথেদে মৃষের (১/১০1৫৮) উল্লেখ দেখি। মৃষের সুত্র 
কাটিবার কথা আছে। বাঁজসনের্ি-দংহিতায় উক্ত হুইয়াছে যে, সর্পগণের উদ্দেশে মুষিক যজ্ঞ 
ব্যবহৃত হইত ( ২৪।৩৬)। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 8103 18005 1400, 

(৪৪) মৃগ।-_খথেদে মুগ সাধারণ পশুর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অস্ঠান্ গ্রন্থ 

হরিণকে স্বগ বলা হইয়াছে । খথেদে (১1৮1৭, ৫1৩৪২, ৮২1৬) ৮1৯৩1১৪ ) মায়া দ্বারা বৃত্রের 

সগরূপ ধারণের কথা পাওয়া যায়; সম্ভবতঃ ইহার অনুকরণে রামারণে মার়ামৃগের রচনা 
করা হুইয়াছিল। এই মুগ সম্ভবতঃ অন্তরীক্ষস্থ 01100 হইবে। মুগপক্ষিশান্ত্রে ক্ষসারকে 
(8001009 ০6151০8015 ) মগ বলা হইয়াছে। 

(৪৫) মেষ।-_বৈদিক গ্রন্থে মেষের বছু উল্লেখ আছে। খখথেদে ইন্ত্রকে মেষ বল! 

হইয়াছে (১1৫১১, ১1৫২।১১ ৮৯৭১২ )। সায়ণ বলেন যে, মেধাতিথির যজ্ে ইন্দ্র মেষরপ 

ধারণ করিয়া সোম পান করিয়াছিলেন। ইন্জ্রকে মেষ বলিবার কারণ কি? উত্তর অয়নাস্তের 
অধিপতি ইন্জের মেধরাশির অবস্থান কি জাপিত করা হইয়াছে ? অঙ্িদ্বয়কেও মেবদবয়ের সহিত 
তুলনা কর! হইয়াছে। মেষ ও মেধীর মঙ্গলের জন্ কপ্রের স্ব করা হইত (খা. বে, ১1৪৩৬; 

বা. স. ৩৫৯ )। | 

মেষের নানারূপে ব্যবহার লক্ষিত হয় । মেষলোম সোমরস ছাঁকিবার জন্ক ব্যবহৃত 
হইত ( খ. বে. ৯৫০1৩, ৯৬১১৮ ইত্যাদি )। মেষলোম রাশীকৃত করিয়! তাহার উপরে শরনের 

ব্যবস্থা করা হইত (ক. বে. ১০।১৮১০)। মেষমাংস-রন্ধন ও তক্ষণেয় উ্লেখ পাওয়া 
যায় ( খ. বে. ১০1২৭1১৭)। 
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মেষ যজ্ঞ আহুতি দেওয়া! হইত ( খ. বে. ১০1৯১।১৪ ) এবং নাঁন! দেবতার জন্ত মেষ 
বলির ব্যবস্থা ছিল (বা. স. ১৯৯০, ২০1৭৮, ২১৩০১ ৩১) ২১1৪১ ৪৬১৪৭) ২৪1৩০, ৩৮) 

২৯৫৮)। আদিত্যের জন্ত মেষশাবক বলি দেওয়া হইত ( তৈ, স. ১1৮৯৯)। অর্বমেধ 

যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ডের এক পার্থ মেষকুণ্ড স্থাপিত হইত। অস্তান্ত অনুষ্ঠানেও (৫তৈ. স. 
81২৫১ ৪1২১০ ) মেষের উল্লেখ দেখা যাঁয়। উপাংশড এবং অন্তর্যাম হইতে মেষের জম্ম বলা 
হইয়াছে ( তৈ. স. ৬।৫।১০ ) 

(৪৬) রুরু ।-_বাঁজসনেরি-মংহিতায় (২৪1৩৯) রুদ্রের উদ্দেশে এই পশুর বজে 

ব্যবহারের উল্লেখ আছে। ম্ুবগপক্ষিশান্ত্রের বিবরণ হইতে রুরূকে বড়াশিং অর্থাৎ ০৫7৮৪ 

00৮21)0511 বলিয়া মনে করা যায়। 

(৪৭) লোপাশ।--্ধর্থেদে ( ১০২৮৪ ) লোপাশের বরাহকে তাড়াইয়৷ দেওয়ার 
কথা আছে। বাজসনেয়ি-সংহিতায় ( ২৪।৩৬ ) অ্বিত্বয়ের উদ্দেশে এই পশুর যজ্ঞে ব্যবহারের 
উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় ( ৫1৫1২১) অধ্যমার উদ্দেশে প্ররূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। 
ইহা থেকশিয়াল জাতীয়; বৈজ্ঞানিক নাম ৬8195 ৪1019621100 2 3, 05 018079 

পৃ ১৫৩। 

(৪৮) কক্রক।-_বাঁজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪।২৬) চতুদ্দিকের অন্তরর্তী স্থানসমূহের 
উদ্দেশে এই প্রাণীর যজ্ঞে ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা একজাতীয় পিলবর্ণের নকুল 
(5% 2506180018 10100 01 ইহা সম্ভবতঃ [707053653 6119588 0507:0) | ইহাঁকেও 

নেউল বলা হয়। 
(৪৯) বরাহ।- খরথ্েদে বরাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। রুদ্রকে বরাহ বল! হইয়াছে 

(৮1%4১০)১ তার পুত্র বিশ্বক্ূপকেও বরাহ বলা হইয়াছে (১1৬১৭, ১০।৯৯1৬)। 
অধর্ববেদে বরাহকে গ্রাম্যপণ্ড বলিয়া আভাস দেওয়া হইয়াছে (১২।১৪৮)) আরও উক্ত 

হইয়াছে বে, বরাহ উধধি জাত আছে (৮/৭২৩)। খথেদে বরাহের মাংস খাছদ্রব্যের মধ্যে 
পরিগণিত হুইবার উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণে ( গো. ব্রা. পু. ২২) বরাহের ক্রোধের কথার 
উল্লেখ আছে। 

ব্রাহ্মণে পৌরাণিক বরাহ অবতারের উপাঁধ্যানের ভিত্তি পাওয়া! যায়। এমূষ নাঁমক 

বরাহ পৃথিবীকে উর্ধে ধারণ করিয়াছিলেন; তিনি পৃথিবীর পতিঃ প্রজাপতি (শ. ব্রা 
১৪1১২।১১)। প্রজাপতি বরাহন্ধপ ধারণ করিয়া! নিমজ্জিত হইয়াছিলেন ( তৈ. ব্রা, ১/১/৩৬ )। 

বরাহের বৈজ্ঞানিক নাম 50৪ 1908588, 



৩২ হরপ্রসাদ"সংবর্ধন-লেখমাল। 

(৫০) বার্াণস, বার্ধীণস ।__বাজসনেরি-সংহিতায় (২৪৩৯) মতির উদ্দেশে 

এবং তৈত্তিরীয়-সংহিভায় আকাশের (৫1৫২০ ) উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া যাঁয়। বাঁজসনেরির 
টাকাকার ইহাঁকে 'কণ্ঠে ভ্তনবাঁন্ অজ" মনে করেন। তৈত্বিরীয়-সংহিতাঁর টাকাঁকার ইহাকে 
খড়গস্থ্া বলেন) আবাঁর ভাস্বর ইহাকে কন্কণচারিক বলিয়া ধরেন। ইহা! গণ্ডার হওয়াই 

সস্ভব। 
(৫১) বৃক।-_বৈদিক সাহিত্যে ইহার বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়। খথেদে কতিপয় 

দেবতাকে বৃক বল! হইয়াছে (৮1৫৫1১১ ৮।৫৬।১ ইত্যাদি)। খশ্বেদে চারি স্থলে (১১০৫1১৮, 

১১১৬।১৪১ ১।১১৭।১৬১ ১০1৩৯1১) উক্ত হইয়াছে যে, অস্িদ্বয় বুকের মুখ হইতে বর্তিকাকে 

রঙ্গ করিয়াছিলেন; এই রূপক উক্তিতে বুক হুর্ধ্য এবং বন্তিক! উষা বলিয়! মনে করা! হয়। 

বৃকের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য খধির! দেবতাঁগণের স্তব করিতেন (খ. বে. 

১৪২1২, ১১৮৩৪) ২২৩৭১ ২২৮১০ ২২৯৬, ২1৩৪৯, ৭৩৮1৭, ৮1৬৭1১৪ ? অ. বে. 

১২১৪৯ ইত্যাদি )। বুককে নাশ করিবার জন্যও আমরা দেবতাঁগণের স্তুতি দেখিতে পাই 

( খ. বে. ৬1৫৩৬) অ. বে. ১৯1৪৭1৮) বা. স. ৯১৬) ২১1১০ )। অথর্ববেদে (৪1৩1১) ৪) 

বৃকের বিপক্ষে মন্ত্র উচ্চারিত হইত। এতদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে; বৃকন্ধারা! খযিগণ বড়ই 

উৎ্পীড়িত হুইতেন। 
বুক খধিগণের ছাগ, মেষ ও গাভী লইয়া যাঁইত। বৃক মেষ বধ করিত (অ, বে. 

&1৮1৪ )। বুক যাঁহাঁতে মেষ বধ ন! করিতে পারে, সে জন্য নিশীর নিকট স্তুতি কর! হইত 

(অ.বে, ১৯৪৭৬ )। বৃক মেষীকে কম্পিত করে (৮1৩৪৩ )। ছাগ ও মেষ বৃককে 

দেখিলে ক্রুতগতিতে পলায়ন করে , অ. বে. ৫1২১।৫ )। বৃকের হিংসাপরার়ণত৷ লক্ষ্য করিয়া 

পণি (খ্ষ. বে. ৬৫১১৪ ) এবং চৌরকে (খ বে. ৮৬৬৮) বৃকের সহিত তুলন! কর! হইয়াছে । 

চোর পথিকদের বিনাশকারী ৷ স্ত্রীলোকের হায় বৃকের হৃদয়ের সহিত তুলনা কর! হইয়াছে 

(খ বে. ১০৯৫1১৫)। বুক যেন গোঁবখস বধ করে, এইরূপ অভিশাঁপ দেওয়া হইত 

(ঞক, বে, ১২1৪।৭)। 

মনের উদ্েশে যে বৃককে বন্ধনের উ্লেধ আছে (বা. ম. ২৪।৩৩)। 

বৃকের উৎপত্তি সম্বন্ধে নান! কথা পাওয়া যার। প্রজাপতির উপস্থের লোমই বৃকের 

লোম (অর্থাৎ ও লোম হইতে বৃকের ্ গ-_বা. স. ১৯৯২); প্রজাপতির কর্ণমল হইতে 

কের উৎপত্তি (শ. রা, ৫8181১*); আবার তীহার মূত্র হইতে ওজ: নির্গত হইছিল এবং এ 

ওজঃ হইতে বুকের জনা (শ' বরা, ১২৭1১1৮)। 



বৈদিক সাহিতো প্রাণীর কথা ৩5 

বুকের বৈজ্ঞানিক নাম 08015 18085 1000. 7 পারন্যবাসীরা ইহাকে গর্গ. এবং 
বেলুচিস্থানে গ্র্ক, বাঁ গুর্ক, বলে। (সালাবৃক দেখুন )। 

(৫২) ব্যান ।_খথেদে ব্যাত্রের নাম নাই। অরর্ববেদে (৮1৫১১, ১৯৩৯৪ ) 

এবং শতপথব্রা্গণে (১২11১1৮) ব্যান্কে পশুরাজ বলা হইয়াছে। ছ্হা আরণ্য পণ্ড 

( ্ . বা. ৮৬)) ইছার উপদ্রব নিবারণের জন্য মন্ত্র দেখা যাঁয় (অ. বে. ৪1৩১, ৩, ৪১ ৭)। 

ব্যাস্ত নিশাঁচর ( অ. বে. ১৯৪৯৪ )। ব্যা্রকে অগ্নি (তৈ স. ৬২৫7 'অ. বে, ১২1২৪), 

ছন্দ: (বা. স. ১৪।৯) ও রাজার (অ. বে. ৪২২1৭ ) সহিত তুলনা করা হইয়াছে । কোন 
শিশুর জন্মদিন অমঙ্গলম্চক হইলে এ দিনকে ব্যান্রের দিন বল! হইত ( অ. বে. ৬।১১০1৩ )। 

রাজ্যাভিষেকে ব্যান্চর্ধের আঁসন ব্যবহৃত হইত ( অ. বে. 81৮।৪)। পঞ্চচোঁড়া ইষ্টক 
স্থাপনের মন্ত্রে ( তৈ. স. ৪181৩) ব্যাপ্কে ইষ্টকের অন্তরক্ূপে পরিগণিত করা! হইত। 

প্রজাপতির লোম ব্যাদ্রের লোম (বা. স. ১৯/৯২)। বিশ্চিকা ব্যান্রকে রক্ষা করে 

( বা. স. ১৯।১০ )। ব্যাগের বৈজানিক নাম 76119 (12118 1.0, 

( ৫৩) শকা ।--বাঁজসনেরি-সংহিতাঁয় (২৪1৩২) এবং তৈত্তিরী-সংহিতায় (৫11১২) এই 

প্রাণীর উল্লেখ আছে। অরর্ববেদে (৩1১৪৪ ) শকার স্তায় গাভীর বংশবৃদ্ধির প্রার্থনা দেখিতে 
পাওয়া যায়। টীকাঁকারগণ ইহাকে মক্ষিকাঁ, পক্ষী অথবা কোন পণ্ড বলিয়া! জাঁপন করেন। 

বাজসনেক়ি-সংহিতার টাকাঁকার শকাকে শকুস্তি নামক পক্ষী বলেন (শকুস্তক পঙ্গী দেখুন)। 
তৈত্তিরীয়-সংহিতার টীকাকাঁর ইহাকে মক্ষি বা দীর্ঘকর্ণ পণ্ড বলেন। আমর! বাজসনেয়ি- 

সংহিতা ও অথর্ববেদে শশের উল্লেখ পাঁই; সুতরাং শকাকে দীর্ঘকর্ণ পণ মনে করিলে ইহা 
শশক জাতীয় কোন গশ্ড হইতে পাঁরে। মিদ্ধু ও পাঞ্জাবে এক জাতীয় শশক দৃষ্ট হয় 

( 1.6045 08781)09 73180910 ) 7 সম্ভবতঃ ইহ! শক! হইতে পারে। 

অথর্বববেদে যে শকার উল্লেখ আছে, তাহা মক্ষিকার কীটাবস্থা৷ (1218 ) হওয়া সপ্তব। 
শক অর্থে গোমদ্ন। গোময়ে মাছি বহুসংখ্যক ডিম প্রসব করে এবং ধী ডিম হইতে কীট বাহির 
হয়। এই মক্ষিকার কীটাবস্থাকেই বোধ হয় শকা বল! হইয়াছে । 

(৫৪) শরভ।- খশ্বেদে (৮1১০০1৬ ) যে শরভের উল্লেখ আছে; তাহা কোন খধির 

নাম বলিয়! মনে হয়; তাহাকে খষির বন্ধু বল! হইয়াছে । বাজসনেরি-সংহিতায় (১৩৫১) 
আহ্বনীয় অগ্নি স্থাপনের মন্ত্র শরভের নাঁম পাওয়া যার। টীকাকার ইহাকে অষ্টপাদবিশিষ্ 

সিংহঘাতী অরণ্যবগবিশেষ বলেন। পাশ্চাত্য পত্ডিতগণ ইহাকে কাল্পনিক প্রাণী বলিয়া মনে 
করেন। ইছাক্ষে পণ্ডর পরিবর্তে সাধারণ প্রাণী ধরিলে আমর! লৌতেয় শ্রেণীর (1১190010108 ) 

গু হু 



৩৪ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল! 

অন্তর্গত কোন বৃহ্দীকার বিষাক্ত মাকড়সা! মনে করিতে পারি। মাকড়সার অষ্ট পদ । বড় বড় 

মাকড়সা ছোট পক্ষী ধরিয়া তাহার দেহের বস শোঁধণ করে। কয়েক জাতীয় মাকড়মার 

বিষ আছে, তাহাতে বড় পণ্ড ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সুতরাং শরভ এইরূপ কোন মাকড়সা 

হওয়া! অসম্ভব নছে। 

১আঁবার অধর্ববেদে (৯1৫1৯) শরত বা শলভ (পৈগলাদ শাখা) নামের যে উল্লেখ 

আছে, তাহা গঙ্গাফড়িও জাতীয় কোন পতঙ্গ) ইহাঁর ছয় পাদ এবং দুইটা শুপ্তিকা 

(81151785) আছে। সৃগপক্ষিশীন্বে শরভের নাম ও বিবরণ পাঁওয়! যায়। ইহা কন্তুরি- 

মুগ (110501)09 170501617 ৮৪৫, 0111750589151 )। 

(৫৫) শল্যক।-_বাঁজসনেরি-সংহিতায় ( ২৪1৩৫ ) সী দেবীর উদ্দেশে হজ্জে এই পণ্ড 
ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়! যাঁয়। এই গ্রন্থের টীকাকার ইহাকে শ্বাবিৎ নামেও অভিহিত 

করিয়াছেন। আবার এই এরস্থে (২৪৩৩) ভূমির উদ্দেশে শ্বীবিতের উল্লেখ আছে এবং 

শ্বাবিংকে (২৩৫৬ ) কুরুপিশংগিল! (ঘোর পিঙ্গলবর্ণ ) বলা হইয়াছে। তৈত্বিরীয়-সংহিতার 

(৫1৫1২০) গ্যাবাপৃধিবীর উদ্দেশে যজ্ঞে ইহার বন্ধনের উল্লেখ আছে। শ্বাবিৎ অর্থে, 

যে কুকুরকে বিদ্ধ করে। ছুই প্রকার স্ভারুর শ্বতাব সম্বন্ধে এই কথ! জানা আছে। কুকুর 

দ্বারা আক্রান্ত হইলে ইহা! পশ্চাঁ্দিকে গমন করতঃ তাহাকে বিদ্ধ করে (ঢু. 0), 7 1210 

পৃ. ৪৪৩1৪৪৪ )। আমাদের মনে হর, শল্যক ও স্বাবিৎ ছুইট। ভিন্ন পণ্ড, কিন্ত এক গণতুক্ত। 

শল্যকে হিন্দীতে সায়ল, সাহি, সর্সেল বলে; ইহাই সাধারণ সঙজারু ( 1175175 
16000%8 )। শ্বাবিংকে আমরা 709111% 1590550185 বলিয়া ধরি 3 ইহা হিমালর পর্বতের 

দক্ষিণ দিকের গাত্রে নেপাল প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট হয়। * 
(৫৬) শশ।--খথেদে এক স্থলে (১০২৮৯) শশের নাম পাওয়া যায়; উক্ত 

হইয়াছে যে, ইন্দ্রের ইচ্ছা হইলে শশক তাহার প্রতি নিক্ষিপ্ত ক্ষুর গ্রাস করিতে পারে 

ইহাতে মনে হয় যে, ত্ীরূপ অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াই শশক শীকারের ব্যবস্থা ছিল। শশ 

লক্ষ প্রদানপূর্বক গমন করে (বা. স. ২৩৫৬)। বাজমনেরি-সংহ্িতার়ও (২৪৩৬) 

নি্ধতির (অমঙ্গল ; উদ্দেশে জে শশ ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া! যায়। তৈত্তিরীর- 
সংহিতারও ( €1৫1১৮) এরূপ উল্লেখ আঁছে। অরর্বাবেদে (61১৮৪) যে শশের উল্লেখ 
পাঁওয়া যার, তাহা কোন তারকাপুজ (1:5005)।. শলের বৈজ্ঞানিক নাম [8255 
10008009003 ( দি, 9. 1১ 04805 পৃ. ৪৫০ )। | 

(৭) শাদুলি।- ব্যাঙ দেখুন 
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(৫৮) শিংশুমার ।-_খ্থেদে (১১১৩।১৮ ) শিংশুমারের উল্লেখ আছে । উক্ত হইয়াছে যে, 

অশ্বিঘর় তাহাদের রথে বুষ ও শিংশুমাঁরকে এক সঙ্গে বন্ধন করিয়াছিলেন । বাঁজসনেরি-সংহিতা 

(২৪1২১, ৩৯ ) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫11১৩) উল্লিখিত হইয়াছে যে, সমুক্রের উদ্দেশে 

যুজে শিংশুমার ব্যবহত এবং বলি হইত অর্ববেদে ভবদেব্তার স্তবে ( ১১1৭18,৫ ) আমরা 

কয়েকটা প্রানীর উল্লেখ দেখিতে পাই এবং এই দেবতাকে তাহাদের অধিপতি বলা! হইয়াছে। 

এ গ্রাণীগুলির মধো শিংশুমারের নাম আছে। সাহিতা-পরিষৎপত্রিকার (৩৫ খণ্ড, 

২য় সংখ্যা) ১৩৩৫ বঙ্গাব, পৃ. ৬২) শিংগুমাঁর সম্বন্ধে আলোচন! কর! হইয়াছে। খখেদে এবং 

করেকখানি পুরাণে যে শিংগুমারের কথা পাওয়া যায়, তাহা অস্তরীক্ষস্থ তারকাপুঞ্জ । শিংগুমার 

প্রাণীর আকৃতি কল্পন! করিয়া ঁ তারকাপুঞ্কে এই নামে অভিহিত কর! হইয়াছে । আধুনিক 

সময়ে অনেকে [0158 101701 নামক তারকাপুঞ্জকে শিংশুমার মনে করেন | 7100101 কৃত 

110173 810. 11815619 06 2500000/তে (পৃ. ৩৪৯) 131800 নামক তারকাপুজের 

যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, ইহাই আমাদের শিংগুমার। আধুনিক 

অভিধানে শিংশুমার বা শিশুমারকে শিশুক বা শুশুক বলা হয় এবং ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 

171800156 8৪18808. আমাদের মনে হয় যে, সর্ধপ্রথমে যখন শিংগুমার অন্তরীক্ষে 

কল্পিত হয়, তখন ইহা অন্ত কোন গ্রাহীর আকুতি হইতে লওয়া! হইয়াছিল এবং এই প্রাণীর 

চাঁরিটা পদ ও পুচ্ছ ছিল। ইহা সপ্ভবত: সরটপ্রেণীর অন্ততুক্ত কোন প্রাণী হইবে। 

(৫৯ শ্বা।-খথেদে শ্বা বা কুকুরের উল্লেখ পাওয়া যায়; ইহা গৃহপাঁলিত এবং ভারবাহী 

(খ. বে. ৮৪৬২৮) পণ্ড ছিল। কুকুর শরীর রক্ষার্থ ব্যবহৃত হইত; সম্ভবতঃ দুইটী করিয়া 

কুকুর এই কার্য ব্যাগূত থাঁকিত; কারণ, অস্বিতবকে এইরূপ দুইটা কুকুরের সহিত তুলনা 

করা হইয়াছে ( খ. বে. ২৩৯1৪ )। অথর্ধবেদে (৪৩৬1৬) কুকুরের সাহায্যে সিংহ শিকারের 

আভাঁস পাওয়া! যার়। কুকুর গমনকালে যে জিহ্বা! বহির্গত করিয়া সঞ্চালন করে, তাহারও 

উদ্লেখ আছে ( খ. বে. 9১১।১)। যজ-নষ্টকারী কুকুরকে বিনাশ করিবার কথা পাওয়া 

যায় ( খ. বে. ১০১1৩ )) সুতরাং বজাদি কার্ধ্য কুকুর অন্পৃশ্য ছিল বলিয়া ম
নে করা যায়। 

শক্রদিগকে (খ. বে. 6১৮১৩) কুকুরের সহিত তুলনা কর! হইত। এ্রননূপ ধারণাও 

ছিল যে, দানবর্গণ কুকুরের রূপ ধারণ করিয়া হিংসা করিত। ইহাদের বিনাশের জন্ত ইল্সের 

নিকট প্রার্থনা করা হইত (খ. বে. ৭১০৪।২২)। কুকুরকে যমের প্রহরী বলিয়া মনে করা হইত 

(খ.বে, ১০1১৪1১০-১২) অ. বে. ৮1১৯, ১৮1২।১২)। বামদের খাি খাদ্যাভাবে কুকুরের অস্ত্র পাক 

করিয়া খাইগাছিলেন ( খ. বে. 9২৮1১৩)। বাজসনেরি-সংহিতায় অশ্বমেধ বজের মন্ত্রে (২২৮) 
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কুকুরের স্ততি এবং রাক্ষসের উদ্দেশে (২৪1৪০ ) কৃষ্ণবর্ণ কুকুরের উল্লেখ আছে। খণ্েদে 
করেক স্থলে (48, ৮1৫৫১ ১০1৯৬:৪) যে শ্বার উল্লেখ দেখা যায়, তাহা অস্তরীক্ষস্থ 

তারকামগুলী, নাম 08173 118101. 
(৬০) খ্বীপদ ।-_-মাংসাশী পণুগণকে ( ০81015012 ) শ্বাপদ বলা হয়। বেদে ইহাদের 

উল্লেখ গাওয়া যাঁ়। খরেদে (১০1১৬।৬) শ্বাপদের দংশন-জনিত ক্ষত আরোগ্যের জন্ত অস্থির 
স্ততি দেখা যাঁয়। অথর্ববেদেও (১১1১১/১০১ ১১১২৮, ১৮।৩৫৫) শ্বাপদের উল্লেখ আছে। 

(৬১) শ্বাবিং।--শলাক দেখুন। 

(৬২) সালাবৃক। থথেদে (১০৭৩৩, ১০1৯৫।১৫) ইহার উল্লেখ আছে? ইহার 
নিষুরতার কথাও পাওয়া যায়। তৈত্বিরীয়-সংহিত! (২৪1১২, ৬২৭), ীতরের-্রাঙ্মণ 
(৭২৮৩১) এবং তাত্যব্রাঙ্গণে (৮1১৪, ১৩1৪।১৭১ ১৮১1৯, ১৯1৪।৭ ) উক্ত হইয়াছে যে, ইন 

যতিরূপী অঙ্গরগণকে সালাবৃক দিয়া ভক্ষণ করাইয়াছিলেন, ইত্যাদি । আমাদের মনে হয়, 
ইহা! কোন আত্তরীক্ষ নৈসগিক ব্যাপার, রূপক উক্তিতে প্রকাশ করা হইয়াছে। সালাবৃক 
অর্থে গৃহবুক; আমরা জানি যে, একজাতীয় বুক গৃহপাঁলিত; ইহার বৈজ্ঞানিক নাঁম 0809 
129111129 ( 19. 73. 15. ঠ215 পৃ. ১৩৭-১৪০ )। 

(৬৩) সিংহ।-_বৈদিক সাহিত্যে সিংহের বছুল উল্লেখ পাওয়! যায়; এজন্য আমাদের 
মনে হয় যে, বৈদিক সময়ে সিংহ বহু সংখ্যায় দৃষ্ট হইত। মুগপক্ষিশান্ত্রে সিংহের ছয়টা ভেদের 
উল্লেখ ও বিবরণ পাওয়া! যাঁয়। 

খথ্েদে বৈশ্বানর (৩২1১১), সোম (৯৯৭।২৮ ), বৃহস্পতি (১০৬৭৯ ) এবং মরুৎ- 
গণের শব সিংহনাদের সহিত তুলন! কর! হইয়াছে ইন্দ্র (খ. বে. 81১৬।১৪) এবং সোমকে 

( খ. বে. ৯৮৯৩) সিংহের স্ঠায় বলবান্ বলা হইয়াছে। মেঘের গর্জন (৫৮৩৩) এবং 
ছুন্দুভির ধ্বনি (অ. বে. ৫।২০।১,২) সিংহনাদের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। বাঁজসনেরি- 
সংহিতায় (১৪৯) ছন্দঃগুলিকে সিংহাদি বহু প্রাণীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে! রাজাকে 
সিংহরূপ বল! হইয়াছে (অ. বে. 81৮৭, ৪1২২1৭)। সিংহের আক্রমণ হইতে রক্ষার 
জন্ত পৃথিবীর স্ততি দৃষ্ট হয় (অ. বে. ২১১৪৯ )। অধর্ববেদে (৮1৫১২ ) কবচ ধারণ করিয়া 
সিহহত্ব প্রাপ্ত হইবার কথা পাওয়া যায়; ইহাতে মনে হয় যে, সিংহের আক্রমণ হইতে রক্ষা 
পাওয়াই এই কবচ ধারণের উদ্দেস্ট । আবার ইন্দ্রের স্তবে (খ. বে, ১০২৮৪) সিংহ হইতে 
হরিণের রক্ষার জন্তগ্রীর্ঘনা করা হুইয়াছে। বাজসনেরি-সংহিতার ( ১৯1১০ ) উক্ত হইয়াছে যে, 
বিশ্ুচিকা! দেবী যেমন ব্যান্জ, বৃক, সিংহ ও শ্লেনকে রক্ষা! করেনঃ তেমন মনুষ্যকেও রক্ষা করুন । 



বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথা ৩৭ 

সিংহের প্রকৃতি সঘন্ধে কিছু পাওয়া যায়। ইহা নিশাচর (অ. বে. ১৯1৪৯1৪ ) 
ওহায় লুকায়িত হইয়া থাকে (খ. বে. ৩৯৪); ইহার সৌন্দর্য্যের উল্লেখও আছে ( অ. বে, 
৬:৩৮১)। খথেদে সিংহ শিকাঁর (৫19818 ) এবং সিংহকে পিঞ্তরাবদ্ধ করিয়া বাখিবাঁর কথ 
(১০/২৮।১০ ) দেখিতে পাওয়া যাঁয়। কুকুর সিংকে উত্যক্ত করে ( অ. বে, ৪৩৬৬ ) অর্থাৎ 
সিংহ কোন জনস্থানে প্রবেশ করিলে কুকুর তাহার প্রতি ধাবমান হয়। র্ 

যজ্স-মন্ত্রে সিংহ ও সিংহীর নাম পাওয়া যায় (বা. স. ৫1১০, ১২; ২১৪০ ; 

তৈ. স. ১১১২, ৫1৩1১)। মরুতের উদ্দেশ্যে যজে সিংহের বলি (বা. স. ২৪1৪০) 

হইত। 

মিংহের লোম প্রজাপতির মন্তকের লোমগুচ্ছ (অ. বে. ১৯1৯২) অর্থাৎ প্রজাপতির 
মন্তকের লোম হইতে সিংহের উৎপত্তি। শতপথ-্রান্মণে দেখা যাঁয় যে, নাঁসিকার দ্রব হইতে 
সিংহের জঙ্ম (৫1৫181১) | সিংহের বৈজ্ঞানিক নাম [6115 1৩০, 

খথেদে ১৯৫।৫) খকে যে সিংছের নাম পাঁওয়া যায় তাহ! সিংহরাশি বলিয়! মনে হয়। 

(৬৪) হৃমর। -চমর দেখুন। 
(৬৫) হরিণ।-পেদের আধুনিক খাক্গুলিতে এবং অন্তান্ত বেদগুলিতে হরিণ অর্থে 

মগ ও হরিণ, এই ছুই শব্দের ব্যবহার পাওয়া যাঁয়। হরিণের তৃণ ভোজন (ধ. বে. ১৩৮1৫) 
ভ্রুত গমন (খ' বে. ১১৬৩।১+ ১১৭৩২), বাঁধকর্তৃক হরিণ শিকার (খ্. বে. ৮২৬) ১৪০1৪ 

ইত্যাদি), হরিণের বিশ্রামস্থান ( খ. বে. ১1১৯১।৪ ), হরিণের বিচরণস্থান (খ্. বে. ১1১৩৬৭ ) 
'ইহার চঞ্চল দৃষ্টি (খ. বে. ০৩২1৪ ) এবং ভীরুতাঁর (খ. বে, ৫1২৯।৪ ) উল্লেখ আছে। 

হরিণের মাংস রন্ধন ও ভক্ষণ কর! হইত (খ. বে ৮৯৯।১৫)। হরিণের চর্ম ছুন্দুভি 
প্রস্তুত কর! হইত (অ. বে. ৫1২১1৭)। হরিণকে তীরের দত্ত বল! হইয়াছে (অ. বে. ৬৭৫।১১)) 
সম্ভবতঃ হরিণের শৃক্গে তীরের মুখ গ্রস্তত কর! হইত। ক্ষেত্রীয় রোগে (টীকাকারগণের মতে 
কুলাগত অথবা পিতামাতার শরীর হইতে আগত ক্ষ, কুষ্ঠ, অপন্থার গ্রস্থৃতি রোগ ) হরিণের 
শৃঙ্গ ওষধরূপে ব্যবহৃত হইত (অ. বে. ৩।৭1১)। 

তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫1৫1১১, ১৬1১৯) নান! দেবতা ও রাজার উদ্দেশে যজে হরিণের 

ব্যবহারের উল্লেখ আছে। শতপথ-্রাঙ্গণে (১৩২৯৮) রাষ্ট্রকে হরিণ বল! হইয়াছে। 

অন্তরীক্ষকে হুরিণীর (বিন্দু চিহ্নিত) সহিত তুলনা করা হইয়াছে (গো. ব্রা, উত্তরভাগ 
২৭7 তৈ. বরা, ১/৮।৯১) শ. ব্রা. ১৪1১1৩২৯)। 

আমর! হরিণ অর্থে হরিপ-বংশ বুঝি) কিন্তু এণ বা কৃষসার মুগকেও হরিণ বলা 
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হয়। যে হরিণকে অন্তরীক্ষের সহিত তুলনা! করা হইয়াছে, তাহার নাম 02/%৮03 8১79 
ইহাকে হিনীতে চীতল বলে। 

(৬৬) হুলিক্ষ। বাঁজসনেরি-সংহিতায় (২৪।৩১) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫11১২ 
ধাতার উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া যায়। বাঁজসনেক্জি-সংহিতার চীকাকার ইহাতে 
এক জাতীয় সিংহ বলিয়া! মনে করেন। মৃগপক্ষিশীস্তরে হ্য্যক্ষ নামে সিংহের একটা ভেদের বিবর 
ৃষ্ট হয়) ইহার দেহ দীর্ঘাকার এবং দীর্ঘকেশর মুখ ঢাকিয়৷ রাখে) ইহার গান্রে ছো' 
ছোট রেখা থাকে। ইহা হলিক্ষ হইতে পারে। তৈত্তিরীয়-সংহিতার টাকাকার ইছাথে 
তৃণহিংস ( গঙ্গাফড়িও.) অথবা হরিত চটক বলেন। একপ্রকার চটকের গলদেশ হরিদ্রাবণ 
ইহাকে জংলি চড়,ই বলা হয়; বৈজ্ঞানিক নাম 07101700715 38017000115 (ছা. 9.1. 

01105 111, ১৯২৬, পৃ. ১৬৬ )। 

(১৭) হতী।-__াথেদে (১৬৪1৭) মমগহন্তিন্ কথা পাঁওয়! যায়, ইহার অর্থ, 
পণ্ডর হস্ত (শুণ্ড ) আছে। ইন্ত্রকে হণ্তীর সভায় বলশালী বলা হইয়াছে (খু বে. 91১৬|১৪ )। 

হত্তীর বল অন্ুরের স্তায় (অ- বে. ৩/২২1৪)। হস্তীর তেজের প্রশংসা দেখিতে পাওদা যা 
(অ. বে. ৬২২৩৬) ৬1৩৮২) অধর্ববেদে (১২।১।১৫) হম্তীর প্রাধান্ত জাপিত 
হইয়াছে। 

(খ) পক্ষী । বৈদিকগ্রন্থে বহু পক্ষীর নাম পাওয়া যায়। 

(১) অন্তবাঁপ--পিক দেখুন। 

(২) অলজ ।-_-বাজসনেয়ি সংহিত! (২৪1৩৪ ) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতাঁয় (৫11২০) 
অস্তরীক্ষের উদ্দেশে যজ্ঞে ইহার ব্যবহারের উঞ্লাখ আছে। বাঁজসনেরি-সংহিতার টীকাকার 
ইহাকে পক্ষিবিশেষ এবং তৈত্তিরীয-সংহিতার টীকাকার ইহাকে ভাস (গৃথজজাতীয় পঙ্গী) 
বলেন। তৈত্তিরীয়-সংহিতা এবং শুধশান্ত্রে অলঞঙজের আরুতিবিশিষ্ট চিতার ( অলজ-চিতা 
উল্লেখ আছে? সুতরাং মনে হয় যে, পক্ষীটা খুব সাধারণ ছিল। চিলকে হিন্দীতে কর্জবাঁজ, 
চাঁচঃ চীল এবং সিংহলে রাজালিয় বলা হয়। আমাদের মনে হয় যে, চিল সাধারণ পক্ষী 
এবং বখন.অলজকে গৃঞজাতীয় বলা হইয়াছে, তখন অলজ চিল হইতে পারে। চিলের 
বৈজ্ঞানিক নাম 301100019 01618 ( ঢ. 9.1 8105 1[]) ১৮৭৫১ পৃ. ৩৫৮)। 

(৩) অনিক্ুব।-_আমরা অথর্ববেদে (১১1২২, ১১1৯৯ বা ১১১১৯) কতিপয় 
শবভক্ষণকারী প্রাণীর উল্লেখ দেখিতে পাই । প্রথমোক্ত থকে গুন (কুকুর ), ক্র, (শৃাল ), 
অলিক, গৃঞ এবং কের ( সারণের মতে কৃফবর্ণ বায়স) উল্লেখ আছে। দ্বিতীরোক্ত খকে 



বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথা ৬৯ 

অলিরব, জাফমদ। গৃ ( সায়ণের মতে শ্বেতবর্ণ পক্ষী ) শেন, ধ্বাঙ্ষ (কাঁক) এবং শকুনির 
নাম পাওয়া! যার়। সার়ণ গৃকে শ্বেতবর্ণ বলিয়াছেন এবং ইহা শকুনি হইতে ভিন্ন। ভারতবর্ষে 
একজাতীয় গৃঞ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা ছুই অন্তর্জাতিতে বিভক্ত ) উভয়েই স্বেতবর্ণ। 
ইহাদের নাম 1৩০91181919 [921090017965103 06100150069109 এবং খ, 19. 21721018109 

(6 8. 15 8005 ৬, ১৯২৮১ পৃ. ২২ ২৩)। হিন্দীতে ইহাদিগকে সফেদ গীধ কল। 

প্রথমোকত পক্ষীটী ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ ইহাই গৃ। টীকাঁকাঁরগণ 
ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ শকুনিকে সাধারণ পক্ষী হিসাবে ধর্দিয়াছেন; আমাদের মনে হয়, 
পত্রী শব্টী ( অ. বে. ১১1৯৯) সাধারণভাবে ধরিয়া, শকুনিকে বিশেষপক্ষী বলিয়া মনে করা 
ুক্তিসঙ্গত। বঙ্গদেশে ছুই জাতীয় গৃ্তকে শকুন বা শগুন বল! হয়; তন্মধ্যে একজাতীয় গৃরের 
এক অন্তর্জাতি (03 1701083 170010509) কাশ্মীর, দক্ষিণ-হিমালয় এবং উত্তর-তাঁরতে ৃষ 
রঃ গলিত মাংদ ইহার প্রির খাস্ঠ। অপর জাতীয় গৃঙুটী পাঞ্জাব, সিন্ধু ও রাঁজপুতনায 
মপেক্ষাকৃত বিরল । ইহা বঙ্গদেশে প্রধানত; দৃষ্ট হয়; ইহার নাঁম 29800087123 1১৫12815751 

8" 0. 5 805 ৬2 ১৯২৮, পৃ. ১৭১ ১৯)।  অধর্ববেদের শকুন সম্ভবতঃ পূর্বোক্ত 
ক্ষীই হইবে। 

এক্ষণে স্টেনপক্ষী কি, দেখ! যাউক। সাধারণতঃ বাঁজকে শ্রেন বলা হয়) কিন্ত শেন, বাজ 
[ছে। এক জাতীয় হিং পক্ষীকে হিন্দীতে শাহিন্ বলে) ইহা জীবিত ক্ষুদ্র পঞ্ডু-পক্ষী বধ 
রিয়া তক্ষণ করিলেও মৃতদেহ এবং পুতিমাংস ভক্ষণে বিরত হয় না। এই বংশীয় পক্দী- 
দগের মধ্যে ইহাই কেবল গলিত মাংস ভক্ষণ করে। ইহার নাম [78100 1261600003 (&, 
1. ৩৪)। ইহাই আমাদের শ্রেন বলিয়! মনে হয়। 

এক্ষণে ক ও ধ্বাজ্ষ দেখ| যাউক। সায়ণ কৃষ্ণকে কৃষ্ণ বায়দ বলিয়াছেন। তারতে 
লিতমাংসতৃক কাকের বর্ণ উজ্জ্রকা কবর্ণ ; ইহার নাম 00৫৮03 001006 01161108119 ( গ্ 

31109 ১ ১৯২২, পৃ. ২৪)। ইহাই কৃ বলিয়া মনে হয়। ধ্বাজ্ছকে কাক বলা হর, 
চধাঁপি ইহাকে ডোমকাঁক বা ঈীড়কাঁক বলিয়া মনে হয়। ডোমকাঁক গলিত মাংসের অতিধয 
প্য়। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 0০595 0185: 1807500৩ ( &) পৃ. ২১)। 

এক্ষণে অলিক্লব ও জাফমদ কি, দেখা যাউক। অলি অর্থে, কৃফবর্ণ ভ্রমর কোকিল ) 
*অর্থে গমন। স্থৃতরাং যাহা অলির ভ্ভাঁয় গমন করে, তাহাই অঙগিরব। জাফমদের ভিন্ন 
উন পাঠ লক্ষিত হয়--দাঃ রমনা, জা: কমদা, সাধের মতে জা: মদ ক্রম অর্থে, গ্রতি) 
ম অর্থে শরম; জ অর্থে, করত বন্তাবতঃ অর্থ হয-_যাহার হৃতগতি আঁছে। টীকাকারগণ 
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অলিক্লবকে গলিতমাংসতৃক পক্ষী বলেন। সপ্ভবতঃ অলি শবে কৃষবর্ণ লক্ষ্য করা হইয়াছে। 
হৃতরাং অলিকুব কৃষ্বরর্ণ। জাঁফমদকে ক্রুতগতি পক্ষী মনে করা যায়। আমর! আরও দুইটা 

গলিতমাংসতুকু পঙ্গীর কথা জানি-_প্রথমটার নাম 981002719 ০৪1/5 ( চু, 13, 1, 
31109 ৬, ৮৯২৮, পৃ. ৯)। ইহাকে রাঁজশকুন বল! হয়। ইহা কেবল গলিত মাংস ভক্ষণ 

কমে। ইহার গলিতমাংসপ্রিয়তা লক্ষ্য করিয়া ইহার গণের নাম 98৫00£)[ 
দেওয়া হইয়াছে । ইহার বর্ণ কৃষ্ণাভ। সম্ভবতঃ ইহাই অলির্ূব। দ্বিতীয় গক্ষীট উত্তর- 
ভারত এবং আফগানিস্থান প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট হয়; ইহা অতি ত্রত উড্ডয়নশীল পঙ্গী এবং 

বহু উচ্চে পর্ধবতের উপর বাসা করে। ইহার নাম 001986603 09758103 1760750)819005 

(ও, পৃ. ২৬)। ইহার গায়ের রঙ. কাল হইলেও মন্তকটী সাদা । ইহাঁকে জাফমদ বলিয় 
মনে হয়। ইহা মেষশাবক এবং ভন্ান্ত কষদ্ৰাকৃতি পণ্ড বধ করিয়া এবং গলিতমাংস তক্ষণ 
করিয়া জীধিত থাকে । 

(৪) আটি।-_বাজসনের়ি-সংহিতায় (২৪1৩৪) বায়ুর উদ্দেশে ইহার নাম আছে। 

ইহা আতি ও সরারি নামে থ্যাত। ইহার বৈজ্ঞানিক নাঁম 4১০110010961৩3 01001719005, 

সাধারণতঃ ইহাকে গাংশালিক, রামশালিক বলা হয়। আমরা গোপাঁদি নামে পাখীর 
উল্লেখ দেখি, ইহাই সম্ভবতঃ আমাদের সাধারণ সালিক (গোসাদি দেখুন )। (দূ 3, 1. 
13105 111১ ১৯২৬, পৃ. ৫৩) ৫৫)। 

(৫) আতী।--ধর্বেদে (১1৯৫৯) আতীর ন্তায় অপ্দরাগণের দলবদ্ধ হইয়া 
পলায়নের কথা গাওয়া যায়। শতপথব্রাঙ্গণেও ( ১১1৫।১৪ ) রূপ উক্তি আছে। তৈত্তিরীয় 
সংহিতায় ( ৫11১৩) বায়ুর উদ্দেশে আতীর নামের উল্লেখ আছে। টীকাকার ইহাকে হংস 

বলেন) আমরা হংসের দলবন্ধ হইয়! উড়িয়া যাইবার কথা জানি? সুতরাং আতী হংস হওয়া 
সম্তব। এক জাতীয় হংসকে রত্বগিরিতে আদি, আদল! বল] হয়; ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 
1২50001985 ০0:01300051181)09 ( চা, 9, 1. 131105 1৮, ১৮৯৮ পৃ. ৪৩৩)। ইহাই কি 

আতী? 

(৬) উল, উলুক ( উলুক ), উপোহ।-_খাশ্বেদে উলুককে হিংশ্র পক্ষী ( 4১৪1২২) 
এবং ইছার শ্র্ধ অমঙ্গলম্চক (১০1১৬৫।৪) বলা হইয়াছে। বাঁজসনেয়ি সংহিতায় (২৪1২৩ 
৩৮) বনষ্পতি এবং নির্খতির (অমঙ্গল ) উদ্দেশে এবং তৈত্তিরীর-সংহিতা'য় (161১২ ) ধাতার 
উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া যায়। অধর্ববেদে (৬২৯।১%২) কপোঁত ও উদদুককে অমঙ্গলের 
দুত বলিয়া জাপন করা হইয়াছে । আবার জাতুমানকে বিনাশ করিবার জন্ত খ্উলুকের স্ততি 
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আছে (অ. বে, ৮৪।২২)। আমাদের কুটুরির৷ পেঁচাকে হিন্দীতে উল্ল, বলা হয়) ইহার 
বৈজ্ঞানিক নাম £0)515 01278. (8.1, 81103 1৬, ১৯২৭ পৃ. ৪৪ )। ইহাই 

উলুক। 

খখেদে ( ৭1১০৪1১৭ ) উক্ত হইয়াছে যে, রাক্ষদী খর্গলের স্তার লুকায়িত থাকে। 
খর্গল একপ্রকার পেচক। আমাদের ভূতম পেঁচার (লক্ষ্মী পেঁচা) হিন্দী নাম কুরহিল; 
বৈজ্ঞানিক নাম 1710 ৭1918150808 ( ও, পৃ. ৩৮৫ )। ইহাই বেদের খর্গল বলিয়! মনে হয়। 

(৭) ককর।-বাজসনেরি-সংহিতায় (২৪1২০) শীত খতুর উদ্দেশে ইহার উল্লেখ 
আছে। কুকুটকে বঙ্গদেশে কুকড়া! বলা! হয়। ইহাই সম্ভবতঃ ককর। বন্য কুকুটের 
বৈজ্ঞানিক নাম 08109 81112. (চি10210105 ) হআাগার (চু 0315 যাও 
১৯২৮, পৃ" ২৯৫ )। ককর সম্ভবতঃ গৃহপালিত মোরগ। 

(৮) কঙ্ক।-_বাঁজসনেরি-সংহিতায় (২৪৩১) দিক সকলের জন্ত ইহার নাঁম 
উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা কাক পাখী ) বৈজ্ঞানিক নাম 41062 0106169 017668 
(8.1 305 ডা, ১৯২৯ পৃ. ৩৩৯ )। 

(৯) কপিঞ্জল।-__বাজসনেরি-সংহিতার (২৪২০১ ৩৮) বসস্ত খতু ও নি্ধতির 
(অমঙ্গল ) উদ্দেশে এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (161১৬) বন্থুগণের উদ্দেশে ইহার নামের 
উল্লেখ পাওয়া যায়। যাক্কের নিরুক্তে (৩1১৯৮) কপিঞ্ল অর্থে, যে জীর্ণ কপির স্তায় ঈষৎ 
পিঙ্গলবর্ণ অথবা গমনকালে যাহার কপির ডাকের স্তায় শব হয়। তৈত্তিরীয়-সংহিতা! (২1৫1১) 
এবং শতপথব্রাঙ্গণে (১1৬৩৩, ৫1618৪9) ইন্দ্র ত্বষ্টার পুত্র বিশ্ব্ূপের যে তিনটী মত্যক 

ছেদন করেন, এ তিনটা ছিন্ন মস্তক হইতে কপিঞ্জল, কলবিষ্ক এবং তিত্তিরী গঙ্গীর 
উৎপত্তি হুইল। কালীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে (701098191 চাহি0০ 880070020, 

পৃ ১৩৩) বিশ্বরূপ 01107 নামক নক্ষত্রপুঞ্জ এবং বিশ্বরূপের মন্তক তিনটা 071014র মন্তকের 
তিনটা ভারকা। আমার মনে হয়, বিশ্ব ময৫18 নামক তারকাপুঞজ। 

অভিধানকারগণ কপিঞ্জলকে চাতক বলেন। কিন্তু বৈস্য শাস্ত্রে ইহার মাংসের গুণ 
বণিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাকে তিততিরী জাতীয় গঙ্গী মনে করেন ইহাই 
যুক্তিসঙ্গত বলিয়! মনে হয়। ইহাকে ঢ18111:0110 0818105 বলা হইয়াছে । [7180160- 

8005 গণের অন্ততূ্ত কতিপর জাতি দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে এক জাতিকে বাঙ্গালায় কয়া, খৈর, 
ক্স বলা হয়; বৈজ্ঞানিক নাম [72110011008 2018119 (6.9. 15375 ৬১ ১৯২% 

পৃ. ৪১৭)। ইহাই কপিঞ্ল। বসন্তের জন্ত এই পক্ষীর উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় বে, বসন্তে 
ঠ 



৪২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 

ইহা বোধ হয় বহ সংখ্যায় দৃষ্ট হয়। তরী গণের আর এক জাতীয় পক্গীর নাম চকোর ; 
ইহাঁও বসন্তে দেখা দেয়। বৈজ্ঞানিক নাম 16060015 £18509 ০1902 ( এ, পৃ. ৪*২)। 

(১০) কপোত।- খথেদে কপোতের দাম্পত্য-প্রেম (১1৩০৪) এবং ইহার দর্শনে 
অমঙ্গল নিবারণের জন্ত স্ততি ( ১০১৬৫১-৫ ) দেখিতে পাওয়া যাঁয়। অথর্ববেদে ইহাঁকে 

অমঙ্গীলের দূত বলা হইয়াছে (৬।২৯।২)। বাজসনের্-সংহিতাঁয় ( ২৪২৩ ৩৮) মিত্র, 
বরুণ এবং নির্খতির উদ্দেশে এবং তৈতিরীয়-সংহিতায় (৫1৫1১৮ ) কেবল নিখ'তির উদ্দেশে 

ইহার উল্লেখ আছে। 
কপোত আমাদের ঘুধু। ইহা যে সাধারণের বিশ্বাসে অমঙ্গলম্চক, তাহা সকলেই 

জানেন। ইহার দাম্পত্য-প্রেম কাহারও অবিদিত নাই। বৈজ্ঞানিক নাম 01)81001)805 

00108 100108 ( 19. 13. 1.9 73105 ৬, ১৯২৮, পৃ. ২১৫ )। 

(১১) কলবিষ্ক।-_বাঁজসনেরি-সংহিতায় (২৪1২০ ৩১) গ্রীষ্ম ও ত্বষ্টার জন্য 

ইহার উল্লেখ আছে। বিশ্বর্ূপের একটা মন্তক হইতে কলবিষ্ক জঙ্গিয়াছে ( কপিঞ্জল দেখুন )। 

ইহা চটক বাচড,ই পাথী। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 183961. 00776911005 (পি, 8. 1. 

31105 ]]], ১৯২৬, পৃ. ১৬৯)। মৃগপক্ষিশান্ত্রে ইহার বর্ণনা আছে। 

(১২) কাঁলকা।__বাঁজসনের্ি-সংহিতা (২৪৩৫) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় 

(611১৫) বনম্পতির উদ্দেশে ইহার উল্লেখ আছে। মহইধর ইহাকে এক প্রকার পাখী 
এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতাঁর টাকাঁকার এক প্রকার সরট বলিয়া নির্দেশ করেন। রাজনিঘণ্ট, 
অভিধানে কালিকাঁকে শ্টামাপক্গী বলা হইয়াছে । ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 1৫168010018 : 
7800019, 100109. ( ম" 9. 17, 9705 11) ১৯২৪, পৃ. ১১৮)। শ্রামা পাখী উজ্জ্বল 

কফ্বর্ণ। সম্ভবতঃ কালকা ও কালিকা একই পক্গী। আবার 'কালক' শব অলগর্দের 
( কষ সর্প--01901: %811517 01 0015 ) একটা নাম। 

(১৩) কিকিদীবি।--খথেদে (১০।৯৭1১১৩) চাষ এবং কিকিদীৰি পক্ষিদ্য়ের ভ্রতবেগে 

উড়িয়! যাইবার কথা আছে। তৈত্বিরীয়-সংহিতায় (৫1৬২২) ত্বষ্টার উদ্দেশে ইহার উল্লেখ 

আছে। শেষোক্ত গ্রন্থের টীকাকাঁর ইহাকে তিত্তিরী পক্ষী বলেন। অভিধানকারগণ চাঁষ, 
কিকিদীবি, স্বর্ণচাতক এবং নীলকঠ ইহাদিগকে এক পক্ষীর পর্যায় বলিয়া ধরেন। আবার 
কেহ কেহ কিকিদীবিকে চাতক বলিয়া মনে করেন। অভিধানে (যেমন, বৈদ্ককশবসিন্ধু ) 
[180100110 7৪10108তকে চাতক বল! হইয়াছে; সম্ভবতঃ ইহা চকোর। সুগপক্ষিশান্্ে 

চাঁষ ও কিকিদীবির বর্ণনা পাওয়া যায়! তাহা! হইতে আমরা চাষকে 120179100103 01460 
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ঢ119 011606511ও এবং কিকিদীবিকে 00190185 16112916515 1১6108187519 বলিয়। মনে 

করি। ইহা নীলক্ নামে খ্যাত ( ঢা, 7, [১ 91105 1৬, ১৯২৭, পৃ. ২২৪, ২২৮)। ইহাকে 

পূর্বে 0. 170108 বল! হইত। [২০ সাহেবের মতেও কিকিদীবি একপ্রকার চাষ 
গঙ্ষী। ॥ 

(১৪) কীর্শা।__তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫11২০) ইন্ত্রাণীর উদ্দেশে ইহার নাম 
আছে। কীর শবে শুককে বুঝায়। কীশ শব্দে বানর এবং পঙ্গীকে বুঝায়। 1107161 

ড1111977$এর অভিধানে ইহাকে একপ্রকার পক্ষী বল! হইয়াছে। মারাঠী ভাষায় 'কীর, 
নামে শুকপার্থীর উল্লেখ দেখা যায়। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 7510180018 07/9700629818 

0/81000617812 (চন, 7, [১ 71109 1, ১৯২৭, পৃ ২০৪); ইহাই কীর্শা হইবে। 

(১৫) কুটরু।-_বাঁজসনেরি-সংহিতায় (২৪1২৩, ৩৯) অগ্নি ও বাঁজীর উদ্দেশে এবং 
তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (€1৫1১৭) সিনীবালীর উদ্দেশে ইহার উল্লেখ আছে। মহীধর ইহাকে 
মোরগ বলেন। তৈত্তিরীয়-সংহিতার টীকাঁকাঁর ইহাকে যুগসিংহ অথবা এক প্রকার গেচক 
বলেন। মোরগের এক নাম ককর ( ককর দেখুন )। কুট অর্থে গৃহ; একপ্রকার পেচা 

আছে, যাহার! বাঁটীর ছাদে বাসা করে, ইহাদিগকে বাঙ্গালা কুটরিয় পেঁচা বলে, সুতরাং 
কুটরু এই পেচকও হইতে পারে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 4110506 1915078 17016 (7.8, 
8105 1? ১৯২৭ পৃ. ৪৪০ )। 

(১৬) কুলীকা, পুলীক! ।__বাঁজসনেয়ি-নংহিতায় (২৪।২৪) দেবগণের পতীদের 
উদ্দেশে সত্ীকুলীকের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। মৈত্ীযাণী-দংহিতায় পুলীকা শব 'আছে। 
আমর! একপ্রকার ভরতপক্ষীর হিন্দী নাম পুন্তুক দেখিতে পাই। ইছার বৈজ্ঞানিক নাম 
09150016119 18057080018 1018011705017) (ঢু, 7. 1, 8703 [1) ১৯২৬, 

পৃ. ৩২৪); ইহা কি পুলীকা ? 

(১৭) কুবর, করি ।-_-বাজসনেরি-সংহিতায় (২৪1৯) বাজীর জন্ত এবং তৈত্বিরীয়- 
সংহিতায় (৫1৫1১৭ ) সিনীবালীর জন্য ইহার উল্লেখ আছে। ভাস্কর করির অর্থে জলকুকুট 

বলেন। ইহাকে চলিত কথায় গাঁংচিল বলে (বাচম্পত্য-_জলকুকুট শব দেখুন)। 
ইহার বৈজ্ঞানিক নাম [2103 17019000090, (নু. 9. 15 টাও ভা, ১৯২৯ 
পৃ. ১২)। সম্ভবতঃ ইহাই করি হইবে। 

* (১৮) কুষীতক ।-_তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫11১৩) ইহার উল্লেখ কর! হুইয়াছে। 
ইহাকে সমুক্রকাক বলা হয়। 4৮০৩৫ নামক পক্ষীকে হিন্দীতে কুসিয়াচাহ! বলে। 



8৪8 হরপ্রসাদনসংবদ্ধন-লেখমালা 

ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 1২৫০০110502 2৮০০০1 ৪৮০০৪৫৮ (0. 73. 25131103৬17, 

১৯২৯ পৃ. ১৯৫)। ইহাই কুবীতক হইবে । 

(১৯) ককবাকু।--বাজসনেরি-সংহিতায় (২৪৩৫) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতার 

(611১৮) সধিতার জন্য ইহার উল্লেখ আছে। অধর্ববেদে (৫1৩১২) এই পক্ষীর অমঙ্গল 

নিবায়ণের জন্ত মন্ত্র দেখা যায়; ইহাতে মনে হয় যে, ইহা গৃহপালিত। নিরুক্তে (১২৩) 

এই শব্দের অর্থ করা হইয়াছে-মে কৃক শব করে। কৃকবাকুকে মোরগ মনে করা যায়। 

(ককর দেখুন )। 

(২) কৃষণ।-_খথেদে (১০1১৬।৬ ) শবদাহ ক্রিয়ার কৃ পঙ্ষীর উল্লেখ আছে; এবং 

বল! হইয়াছে-_-এই পক্ষী মৃত ব্যক্তিকে তাহার জীবিভাবস্থায় যে ব্যথা দিয়াছে, অগ্নি তাহ! উপশম 

করুন । অথর্ববেদে ( ৭/৬৬।১২ ) এই পক্ষীকে অমঙ্গলমূচক বলা হইয়াছে । আবার ( অ. বে. 

১২৩।১৩ ) বলা হইয়াছে যে, যেখানে কৃষ্ণপঙ্গী আসিয়া! বসিয়াছে, তাহা জল দিয়! পরিস্কার করা 

হউক; ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই পক্ষী অন্পৃশ্ত ছিল। কৃষককে অভিধানকারগণ 
কাক বলেন ( অলিরুব দেখুন )। 

(২১) কৌলীক|।__বাজসনেরি-সংহিতায় (২৪1২৪) এবং তৈততিরীর-সংহিতার 

(২১৪৫) ইহার নাম পাওয়া যার। কৌল অর্থে কুলগত। সম্ভবতঃ এমন কোন পক্ষী হইবে, 

যাহা বংশাঙ্গক্রমে গৃহে পালিত হইত । আমরা মোরগ এবং হংসকে গৃহপালিত বলিয়া জানি 

এবং গৃহস্থের গৃছেই ইহাঁদের বংশবৃদ্ধি হয়। আমরা! এক জাতীয় হংস জানি, 47561 20561 
(13. 15 901৭5 ডাঃ ১৯২৯১ পৃ ৩৯৮), যাহা পশ্চিম-ভারতে কল্লৌক নামে খ্যাত এবং 

সহজেই পোষ মানে। 7315) সাহেবের মক্ধে (]র. 73, [.১ 11105 1৬, ১৮৯৮ পৃ. ৪১৭) 

টরিারীররা উর তা গগারাহিগনদার উৎপর হইয়াছে। 
আবার কুকুরকে কৌলেরক বলা হয়। 

(২২) কুচ ত্রৌঞ্চ।-_বাঁজসনেরি-সংহিতায় (২৪। ২২১৩১) )ইজ্ামি ও কাক এব! 

তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (161১২ ) কাকের উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া যাঁয়। অশ্বমেধের অস্খবের 

কর্তিত দেহের দুই শ্রোণি ছুই ক্রৌঞ্চের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হইত (বা. স. ২৫৬)। ক্রৌধ 

কৌোচবক | ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 100160109 8100868 (ঘি. 3 15 01103 1৬১ ১৮৯৮ 

পৃ. ২৫২)। 

(২৩) খর্গল।-_উল দেখুন। 
(২৪) গু ।-খণশ্েদে ( ১১১৮৪) এবং অথর্বাবেদে (41১৯১) ইছাবে 



বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথ। ৪৫ 

আঁকাশবিহারী বলা হইয়াছে । ইহার চক্ষু খুব তীক্ষ এবং ইহ! বহুদূর পর্যন্ত মেখিতে গায় 
(খর বে. ১১২৩৮ )। গু হিংন্্ পক্ষী ( খ. বে. ৭1১০৪।১২ ) এবং মৃতদেহ ভক্ষণ করে (অ. বে, 

১১১১৯, ১১১২৮ ২৪3 ১২১০।১)। অধর্ববেদে ভব এবং শর্বের নিকট প্রার্থনায় 

দেখিতে পাওয়া যায়, যেন গৃাদির জন্ত বেশী লোক না মারা যায় (১১২২); তৈত্তিরীর- 
মংহিতায় (৪181৭) পঞ্চতৃয়ন্কৎ ইষ্টকস্থাপনের মন্ত্রে গৃধের নাম উল্লিখিত হইয়াছে । এর গ্রথে 
(616২) আকাশের জন্ত গৃধের নাঁম পাঁওয়। যায়। . সায়ণ ইহাকে শ্বেতবর্ণ পঙ্গী বলেন। 

( অলিরূব দেখুন )। 
(২৫) গোসাদি।-_বাজসনেরি-সংহিতায় (২৪২৪) দেবগণের পতীদিগের উদ্দেশে 

ইহার নাম পাওয়া যায়। মহীধর অর্থ করিয়াছেন_ গো, গরু এবং সাদি যে বিশ্রাম দেয়, 

উপবেশন করায়। আমর! এই নামের সার্থকতা দেখিতে পাই। সাঁলিক পাখী গবাদির 

পৃষ্ঠে উপবেশন করিয়! তাহার গাত্রস্থ এটুলিগুলি ভক্ষণ করে এবং বহক্ষণ তাহাদের 
ৃষ্ঠে বসিয়! কাটায় (দর. 8. 1. 71109 111) ১৯২৬১ পৃ. ৫৪ )। সালিক পাখীর 
বৈজ্ঞানিক নাম ১০170011615 (1509, 

(২১) চক্রবাঁক |--অধর্ববেদে (১৪।২।১৪) বিবাহের মন্ত্রে ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা আছে-__ 
তিনি যেন চক্রবাক-দম্পতির ন্যায় এই নববিবাহিত দম্পতিকে পালন করেন। বাঁজসনেয়ি- 
সংহিতায় (২৪।২২১৩২) বরুণ ও প্রতিধবনির জন্ত এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় ( ৫161১৩) দিকৃ- 

সকলের জন্ত ইহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। বাঁজসনেরি-সংহিতায় (২৫1৪) অশ্বমেধের 
অশ্বের দেহ-বণ্টনে দুই দিকের পঞ্জর দুইটী চত্রবাকের উদ্দেশে উৎসর্গ করিবার খা আছে। 

চক্রবাকের সাধারণ নাম চক1) হিন্দীতে চক্বা বলে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 088108 

তি087069 (18018) (ঘ. 3,115 813 51, ১৯২৯ পৃ. ৪১৬)। চক্তবাক-দম্পতি 

সচরাচর দিবসে একসঙ্গে চরিয়া থাকে, কিন্তু রাত্রিকালে পৃথক থাকে। 

(২৭) চাঁষ। _বাঁজসনেরি-সংহিতায় (২৪1২৩) অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে ইহাঁর নাঁম 
আছে। এ গ্রন্থে (২৫1৭) অশ্বমেধের অশ্বের পিত্ত (015 ) চাষ পক্ষীর উদ্দেশে উৎসর্গ করা 

হইত। (কিকিদীবি দেখুন )। 
(২৮) চিচ্চিক, বুষারব।_ খগ্েদে (১১৪৬২) অরপ্যদেবতা শুক্কে চিচ্চিক ও 

বৃযারবের উল্লেখ আছে । যে চি চিশন্ধ করে, ভাষ্যকারগণ তাহাকে চিচ্চিক বলেন। কেহ 

ক্ছে ইহাকে উচ্চিংড়1 বলেন, আবায় কেহ কেহ ইহাকে একপ্রকার পাখী বলেন। বুষারব যে 
বুষের মত রব করে? ইহাঁও একপ্রকার পাখী। 
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আমরা ছুই জাতীয় পক্ষী জানি, যাহার! চিক্ চিকৃব! চিন চিন্ন শব করে। এক 
জাতীয় পাঁথীকে তূর্কীরা চিখচি বলে) ইহা চিক চিক শব করে, ইহা বনের মধ্যে ঝৌপে 
বাস করে এবং কাঁশ্বীর, লক ও পূর্ববতুরন্থে দৃষ্ট হয়। ইহার নাম [11018 18101 (ঢ. 8.1. 

19 ]], ১৯২৪, পৃ. ৪*৩)। অন্ত পক্ষীটী চিয় চিয় শষ করে। ইহার পাহাড়ী নাম চীর, 
চিহির। ইহা! কাশ্মীর, নেপাল প্রভৃতি পার্বতীয় স্থানে বাস করে? ইহার নাম 0৪85 

₹8111001 ( এ, 91103 ৬, ১৯২৮ পৃ. ৩০৭)। সম্ভবতঃ চিচ্চিক উচ্চিংড়াই হইবে। ইহারা 

21105গণতূক্ত | 

আমাদের দেশে রাঁজধনেশ পাখীর রব অনেকটা! বুষের শব্দের মত। হিন্দীতে ইহাকে 
বনরাও বলে; বৈজ্ঞানিক নাম 10101006105 14001019 ঠ100101 ( এ) 13105 17, 

১৯২৭১ পৃ. ২৮৪)। ইহা! বুষারব হইতে পারে। 

(২৯) তিত্তিরী।-_-বাজসনেরি-সংহিতায় (২৪।২৯১৩৬) বর্ষ খতু এবং সর্পের জন্ত এবং 

তৈত্বিরীয়-সংহিতায় (৫1৫১৬) রুদ্র দেবতার উদ্দেশে ইহার নাম আছে। ইহাকে হিন্দীতে 

তিতর, রামতিতর প্রভৃতি বল! হয়। ইছার বৈজ্ঞানিক নাম [18070011109 701001651191)09 

1766177091609 (5. 13. 15 3005 উ? ১৯২৮ পৃ ৪২১)। 

(৩১) দধিদা, দবিদাত, দার্বাঘাট ।-_বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪1৩৪) দবিদা এবং 

তৈত্বিরীয়-সংহিতায় (৫11১৩) বাষুর উদ্দেশে দবিদাতের উল্লেখ আছে। বাজিসনেয়ির 
টীকাকার দবিদাকে কাঠ্কুট্ট অর্থাৎ কাঠঠোক্র! পাঁথী বলেন। তৈত্তিরীয়-সংহিতার চীকাঁকার 
ভাস্কর দবিদাতকে কাঠঠোক্রা অথবা একপ্রকার জলচর পক্ষী বলিয়া! উল্লেখ করেন। আবার * 
বাজসনেরি-সংহিতা (২৪1৩৫ ) এবং তৈত্তিরীয়-সংক্কিতার় ( ৫1৫1১৫) বনম্পতির জন্ত দার্বাঘাট 

পক্ষীর উল্লেখ আছে। বাজসনের়ির টীকাকাঁর ইহাকে সারস বলেন। 

ইছা! হইতে মনে হয় যে, দর্বিদা ব! দরিদাত এবং দীর্বাঘাটি ছুইটী বিভিন্ন পক্ষী। দি 
অর্থে, হাত৷ করিলে, আমরান্দবিদাকে চামচ পাঁধী ( £1812169 1500010018108101--, 2. 

[5 8103 ড1, ১৯২৯১ পৃ. ৩১১) বপিয়া ধরিতে পাঁরি। দার্বাধাটকে কাঠঠোক্রা মনে 

করা বাঁয়। ইহা কোন্ জাতীয় কাঠঠোক্রা, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব? সন্তবত; 
সাধারণভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। 

(৩১) দাত্যুহ।-_বাজসনেরি-সংহিতায় (২৪।২৫১৩৯) মাস ও বাজীগণের জন্ত এবং 
তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (161১৭) সিনীবালীর জন্ত ইহার নাম পাওয়া যায়। আমরা ছুই জাতীয় 
পঙ্গী দেখিতে পাই, যাহাদের যথাক্রমে হিন্দী নাম ডাউক এবং বাঙ্গালা নাম ডাকপাররা। 
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ডাউক পাখী ভাঁরতের উত্তর-পশ্চিমাংশে দৃষ্ট হয় ন'। ডাঁকপায়রা ভারতের সর্বত্র ও এশিয়ার 

অন্তান্ত স্থানেঃ ইউরোগ এবং আফ্রিকার অধিকাংশ স্থলে পাওয়া যায়। সুতরাং আমরা 
দাতযহকে ডাকপারর! বলিয়৷ মনে করিতে পারি। ডাঁউকের বৈজ্ঞানিক না 8008010109 
0199610108108 এবং ডাকপায়রার নাম 81110018 01100905 (দর, 9. রি 81109 1৬? 

১৮০৮১ পৃ. ১৭৩১ ১৭৫ )। 

(৩২) ধু, ধৃজ্ষু11-_-বাজসনেরি-সহিভায় (২৪৩১) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় 

1161১৯) অগ্রির উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয়-সংহিতাঁর ভাষ্যকার ভাস্কর 
ইহাকে সাদা কাঁক বলেন। অধর্ববেদে ধ্বা্ক শব গাওয়া যাঁয়। ইহা মৃতদেহ বা গলিতমাংস 
ভক্ষণ করে অলিকুব দেখুন)। ইহা গরুকে বড়ই ব্যস্ত করে, এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় (অ. বে. 
১২৪1৮)। আমর! সকলে জানি যে, গরুর পৃষ্ঠের ক্ষত হইতে কাক মাংস তক্ষণ করে। 
এই তিন শব কাকের জন্য ব্যবহার হওয়াই সম্ভব। তবেশ্বেত কাক দেখ! গিয়াছে। 

করেক বংসর পূর্বের আলিগুর পশুশালায় একটা শ্বেত কাক ছিল। 

(৩৩) পারাবত ।-_বাঁজসনেরি-সংহিতায় (২৪২৫) দিবসের উদ্দেশে ইহার নাম 
পাওয়া যাঁর়। অভিধানকারগণ কপোত এবং পারাবত পায়রার প্্যায়রূপে গ্রহণ করেন। 

কিন্ত কপোত ও পারাবত শবদবয় একসঙ্গে এরপে ব্যব্ত হইয়াছে যে, তাহাতে ইহার! ছুইটা 
বিভিন্ন পক্ষী বলিয়া! মনে হয়। আমরা পারাবতকে গোল! পায়র৷ মনে করি। ((0187009 
11518 10061085019, ছু, 7, 1531105 ৬১ পৃ. ২২১)। 

(৩৪) পারুষণ।--বাজমনেয়ি-সংহ্িতায় (২৪২৪) অগ্নির উদ্দেশে ইহার নাঁম আছে। 
ইহা কোন লালবর্ণের পাখী হুইবে। লালতুতী, গোলাপী তুতী নামে 7:07955গ1গণের 
অন্তর্গত অনেকগুলি রক্তবর্ণ পাথী আছে। (ঘা. 8. 1.১ 11705 11], ১৯২৬১ পৃ. ১৩৬ 

ইত্যাদি)। পাকুষ্ক কি, তাহা বলা সুকঠিন। 

(৩৫) পিক।-_ইহাঁর অন্ত নাম অন্তবাপ (যে অন্তের বাসায় ডিম পাড়ে)। 
তৈত্বিরীয়-সংহ্তায় (161১৫, ১৭) অর্ধমা ও অর্ধমাস এবং বাজসনেকি-সংহিতায় 

(২৪৩৭১ ৩৯) অর্ধমাস ও কামের উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া যায়। ইহার বৈজ্ঞানিক 
নাম [:00)080015 56010780503 960101800৮9 (দি, 9. ]. 77105 1৬, ১৯২৭ 

পৃ. ১৭২)। 

(৩৬) পিক্সকা ।--বাজসনেরি-সংহিতাঁয় (২৪1৪০ ) এবং তৈত্বিরীয়-সংহিতায় (1৫1১৫, 
১৯) শরব্যার উদ্দেশে ইহার নাম আছে। টাকাকারগণ ইহাকে একগ্রকার গঙ্গী বলেন। 



৪৮ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 

08111701005 ?10100:কে হিন্দীতে চিপ্পক বলে ( চে 13 15 13105 1৬5 ১৯২৭, পূ. 

৩৬৬ )। ইহা কি পিপ্নকা ? 
(৩৭) পুলীকা ।--কুলিক! দেখুন। 

৬ (৩৮) পুষস্করসদ | -বাজসনেরি-সংহিতায় (২৪৩১) এবং তৈত্বিরীর-সংহিতায় 
(৫11১৪) স্বষ্টার জন্য ইহার উল্লেখ আছে। মহীধর ইহাকে কমলভঙ্গী পক্ষিবিশেষ বলেন। 
তৈত্তিরীয়-সংহিতাঁর টাকাকার ইহাকে সারস বলেন। সাঁরসের বৈজ্ঞানিক নাম /510110070 
81701060106 8170100176, 

(৩১) পৈঙ্গরাজ।-_বাজসনেরি-সংহিতায় (২৪।১৪) বৃহস্পতি এবং তৈত্তিরীয়- 

সংহিতায় (৫11১২ ) বাক্যের উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া যাকস। তৈত্বিরীয়-সংহিতাঁর টাকাকার 
ইহাকে একপ্রকার লীলচক্ষু ভরদ্বাজ, অথব! সমুদ্রতীরচারী বৃহৎ পক্ষী অথবা চকোর বলেন 
/£159002 815610315 0101010%: এবং 18008 6016]থকে ভরত বা ভরদাজ বলা হয় 

(ছা. 03. 15 90৭ 111) ১৯২৭, পৃ. ৩১৫-৩২২)। আমরা তিন জাতীয় পক্ষী দেখিতে পাই, 
যাহাদ্দিগকে হিন্দীতে এবং বাঙ্গালাতে বড় পেঙ্গ (€3811012য0 [760018189 [১801018112) [. 

9. 1 131705 15 ১৯২২, পূ. ১৫* ), বড় ফেঙ্গ (/১1202 68111, চা. 03, 1, 31105 1১ ১৯২২, 

পৃ. ১৯৭ ) এবং পে. বা ছোট গেঙ্গ (416) ০৪00869+ এ, পৃ. ১৯৮) বলে। সম্ভবতঃ 

গ্রথম ছুইটার একটা গৈ্গরাঁজ হইবে। 

(৪০) প্রব।-বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪1৩৪ ) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (611২) 

নদদীগণের উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া যাঁয়। প্রব চলিত কথায় গগনভেড় নামে অভিহিত? 
ভারতে তিন জাতীয় গগনভেড় দেখা যাঁয়-_-1১01808170$ 0000100088103, 1, 01151905 

এবং 5, 09111)1550515 (৮ 8. 25 8105 ৬1, ১৯২৯১ পৃ. ২৭১-২৭৪)। 

(৪১) বলাকা ।-_বাঁজসনেরি-সংহিতায় (২৪/২২১ ৩৩) বায়ু ও শুর্ধ্য এবং তৈতিরীয়- 
সংহিতায় ( ৫11১৬) ুর্যযের জন্ ইহার উল্লেখ আছে। বলাকা অর্থে বক, হিন্দীতে ইহাকে 

বগ্লা বলে; বৈজ্ঞানিক নাম £১106০18 0£8)1 ( ঘ. 73, [১ 31803) ১৮৯৮ পৃ. ৩৯৩ )। 

(৪২) মদ্গু।__বাজসনেক্রিসংহিতার ( ২৪২২১ ৩৪) মিত্র ও নদীসমূহের জন্ত এবং 
তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫11১৭ ) নদীসমূহের জন্ত ইহার উল্লেখ আছে। চলিত কথায় ইহাকে 
পাঁনিকৌটী বলে। ছুই প্রকার পানিকৌটী দেখা বার-_-221১8180100018%: ০৪/৮০ গ্রবং 

08180100013 185801005 ( চি, 03. [১ 81105 ছা]? ১৯২৯ পৃ ২৭৯১ ২৮০) 

(৪8৩) মধুয়।--বাঁজসনেরি-সংহিতায় (২৪1২৩ ৩৭) অঙ্বিদ্বয় ও গন্ধর্বদিগের 
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জন্ত এবং তৈতিরীয়-সংহিতায় (৫11১৬) গন্ধর্বদিগের জন্ত ময়ুরের উল্লেখ আছে। ইহার 
বৈজ্ঞানিক নাম 78৮০ 011518005 । 

(৪৪) মহাস্পর্ণ ।--শতপথব্রাঙ্মণে (১২২1৩,৭) ইহার উল্লেখ আছে। (স্তুপর্ণ 

দেখুন )। 

(৪৫) রোঁপণাঁকা ।--ধগেদে (১৫০১২) ইহার হরিৎ বর্ণের উল্লেখ আছে এবং 

গুকক্ষীর সহিত নাঁম করা হইয়াছে । তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে (৩1৭১৬।২২) ইহার নাম পাওয়া 
যায়। সায়ণের মতে ইহা! শারিকাঁ_সালিখ পাখী (গোসাদি দেখুন)। আমরা ইহার 
নামের অর্থ “যে (বাসা নির্দাণের জন্ত ) তৃণ উপ ড়া এই ধরিয়া ইহাকে বাবুই পাখী বলিতে 

পারি (0110103 0115185 1910009 )। 

(৪৬) লব।-_বাজসনেয়ি-সংহিতান্র (২৪২৭) সোমের উদ্দেশে ইহার নাম আছে। 

হিন্দীতে লওয়া নামে কয়েকটা পক্ষী পরিচিত-_-1১01010017 85181108 ( লব ), 1১610108018 

8108 (লব) এবং [01710 01101 (লওয়া, লওয়া-বুটই )। সম্ভবতঃ শেষোক্ত 

পক্ীটাই আমাদের লব। ( 3. 15 3105 ডি, ১৯২৮১ পু. ৩৭৭১ ৪৪৯ )। 

(৪৭) লোপ।--তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫1৫1১৮ ) বৎসরের জন্ঠ ইহার উল্লেখ আছে। 
সাযণ ইহাকে শ্বশান-শকুনি বলেন । ইছার বৈজ্ঞানিক নাম 381000199 08189 (7,137, 
13115 ৬, ১৯২৮১ পু. ৯)। 

(৪৮) বর্ঠিকা।--ধথেদে (১১১১৪, ১1১১৭1১৬,  ১০০৯।১৩) উক্ত ভইয়াছে 

যে, অস্থিদ্ব বৃকের মুখ হইতে বর্ঠিকাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এ স্থলে বর্ধিকাকে উষ! মনে করা! 
যায়। বৃক হুর্ধ্য (বুক দেখুন)। বাজসনেরি-সংহিতায় (২৪1২০ ৩০ ) শরং এবং ক্ষিপ্রশ্্েনের 

জন্ক এবং তৈত্তবিরীয়সংহিতায় (৫৫1১১) কেবল ক্ষিগ্রশ্টেনের জন্ত ইহার নাম পাওয়া যায়। 

ইছার সাধারণ নম বটের ; বৈজ্ঞানিক নাম 00186019 ০00010150 606011715 ( ঢা 0315 

17105 ৬; ১৯২৮, পৃ. ৩৭২ )। 

(৪৯) বাহস।-_বাজসনেরি-সংহিতার় (২৪1৩৪) এবং তৈত্বিরীয়-সংভ্িতায় বামুর 

উদ্দেশে ইহার নাম পাওয়া যায়। মহীধর ইহাকে একপ্রকার পক্ষী মনে করেন। 
অনেকে আবার ইহাকে অজগর সর্প বলিয়াও ধরেন। ইছা! সম্ভবতঃ বাবুই পাখী ; হিন্দু- 
স্থানীতে বরা বলে। বৈজ্ঞানিক নাম 11০058৪ [04111100167815 | ইহার বাসা 

ঝুমিরা থাকে। 
(৫*) বিককয়।-_বাঙসনেয়ি-সংহিতায় ( ২৪২৯ ) হেমন্ত খতুর জন্ত ইহার উল্লেখ 

ণী 
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আছে। ককরকে আমর! মোরগ বলিয়াছি। বিককর সম্ভবতঃ বনমোরগ হইবে (ককর 
দেখুন )। 

(৫১) বিদীগর়।__তৈধিরীয়-সংহিতায় (৫৬২২) তৃষ্টার উদ্দেশে ইহা উল্লিখিত 
হইরাছে। ভায়কার ইহাকে এক প্রকার কুকুট বলেন। তৈতিরীয়-ব্রাঙ্ষণের (৩৪1৯৩) 

টাকাকার ইহাকে শ্বেতবক বলেন। এক গ্রকার বককে হিন্ীতে গরি বগলা বলা হয়। 
ইছার রঙ. সাদা । বৈজ্ঞানিক নাম 13159105 0019138017009 ( ঘা, 13. 1.১ 71105 1৬, 

১৮৯৮ পৃ. ৩৮৭) ; মন্তবতঃ ইহাই বিদীগয়। 

(৫২) বুষারব।-_চিচ্চিক দেখুন। 

(৫9) শর়াগ্ক।--বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪152) এবং তৈত্বিরীর-সংহিতায় (৫161১৪) 

মিত্রের জঙ্ট শয়াগুকের উল্লেখ আছে। মহীধর ইহাকে একপ্রকার পাখী বলেন। অপর গ্রন্থের 
টীকাকার শয়াওককে সরট বলেন। আমরা ইহার নামের অর্থ “যে শুইয়া বা ঘুমাইয়া থাকে' 
এইরূপ ধরিয়া, ইহাকে কষ্ক পক্ষী (41058 0011711068 11812111510515 ) বলিয়া মনে করিতে 

পারি। এই পক্ষী বহুক্ষণ ধরিয়া এক পায়ের উপর গাড়াইয়া ও মাথাটী কাধের পালকের 

মধ্যে গুজিয়া নদীর ধারে চুপ করিয়া থাকে এবং মৎস্য দেখিলেই ছে মারিয়া ধরিয়া ফেলে। 
ইহাকে হিন্দীতে লাল-কন্ক, লাল-শইন বলে ( ঘ, 7. [.১ 13105 ৬1, ১৯২৯) পৃ. ৩৩৭ )। 

(৫৪) শারি।-__-শুক দেখুন। 

(৫৫) শারিশাকা ।--অথর্ববেদে (৩১৪1৫ ) গাভীকে শারিশাঁকার স্তায পুষ্ট হইবার 
জন্ত প্রার্থনা কর! হইয়াছে । পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাঁকে পঙ্গী বলিয়া মনে করেন। সায়ণ' 
ইহাঁকে অল্পসময়ে সহম্রুণ বদ্মান প্রাণিবিশেষ বলেন। শকা (পূ ৩৩) দেখুন। 

(€৬) শার্শ।-_তৈত্তিরীয-সংহিতায় (161১৯) ব্রঙ্গার উদ্দেশে এবং বাজসনেরি- 
সংহিতা ( ২৪।৩৩ ) মৈত্রের উদ্দেশে ইহার নাম আছে। টীকাকার ইছাকে অরণ্যচটক 
বলেন। জংলি চড়,ই নামে আমরা পাখী জানি (হলিক্ষ [পশু] দেখুন )। আবার [1০০ 
0186110 নামে এক পক্ষীকে হিন্দীতে সকর বলা হয় (দ. 8 1, 73805 ড, 

১৯২৮, পৃ. ৩৯)। ইহাই শার্গ হওয়া সম্ভব! 
(৫৭) শিতিকক্ষী।- তৈত্তিরীয়-সংহিতাঁয় (৫1৫1২ ) আকাণের উদ্দেশে ইহায় নাম 

আছে। টীকাকার ইহাকে গৃঞ বলেন। ইহার নামের অর্থ, যাহার কক্ষদেশ খেতবর্ণ। এই 
জাতীয় গৃ্েয় নাম 125600020135 6065160589 (ছ. 13. 1১ 171705 ৬, ১৯২৮ পৃ. ১৯)। 

(৫৮) শুক, শারি।খরেদে (১৫০১২) হূর্য্যের ্তষে প্রার্থনা আট) বেন 
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আমাদের হরিমান্ রোগ ( পাও রোগ ) শুক ও শারিতে স্থাপিত হয়। বাঁজসনেকি-সংহিতায় 
(২৪1৩৩) এবং তৈতিরীয-সংহিতাঁর (161১২) সরম্বতীর জস্ত শারি এবং সরগ্বতের জন 
পুরুষ-বাক্ গুকের উল্লেখ আছে। শুক পাখীকে তোতা বলা হয়। হিন্দীতে টিয়া জাতীয় 
করেকটী পাখীকে এই নাম (তোতা ) দেওয়া হয় । 72511050015 1051167 112101116151কে 

ভোতা বলে। চ910650015 1180501 1901৩8115কে টিয়া ও টিয়াতোত। বলা হয় ॥ 7» 

6781700601)818 ০/8110061015819কে টুইয়া-তোতা বলে। সম্ভবতঃ তোতাই বেদের শুকপক্ষী। 
শারি আমাদের সালিক পাখী। ইহার বৈজানিক নাম 401001)6৩5 (11515 (গাও 
(চি টি 805 [], ১৯২৬, পৃ. ৫৩ )। 

(৫৯) শুশুযৃক ।__ধথেদে (৭1২*91২২ ) ছিংস্রক মানবকে ইহার সহিত তুলন! করা 
হইয়াছে । অথর্ববেদে (৮181২২) জাতুমানকে বিনাশ করিবার জঙ্ক ইহার স্ততি আছে। 
আমরা উলুককে কুটুরিয়া বা কাল পেঁচা বলি। আর এক পেঁচাকে ( টোঞ্এতাণাা। 
12090] 1801901) ) ছোট কাল পেঁচা বলা হয়। ইহা উলু অপেক্ষা ক্ুদ্রতর। (17, [ 
[9 ও 1৬, ১৯২৭ পৃ ৪৪৮) ইহাই সম্ভবতঃ শুশুনৃক হইবে। | 

(৬*) শ্বেন, সপর্ণ।-_ হরেন ও স্বপর্ণ একই পক্ষী। খ্খেদ ও 'ধর্কবেদে এই ছুই 
নামেই ইহার বহু উল্লেখ পাওয়া! যার। বলের উপমা স্বরূপ নুর্যা ( অং. বে, ৭8১), 
মক্ি ( তৈ. স. ১৮1৫৩) এবং রাজাকে ( অ. বে. ৩.৪) হ্তেন বলা হইয়াছে। শ্রেনের 
দ্রুতগতি, বহু উর্ধে উত্থিত হওয়া এবং বহু দূর গমনের উল্লেখ আছে (ধ. বে. ১/৩২1১৪, 
*১।১১৮১১১ 181১১) বা. স. ৯৯১ ৯১৫)। শেন পূর্ববসেবিত নীড়ের দিকে ধাবমান 
হয় (ধা বে. ১৩৩২), অর্থাৎ বাসা বদল করে। শ্রেন মৃত দেহ ভক্ষণ করে (খ. বে, 
১১।৯।৯ ), এ জন্ত তাহাকে মৃত্যুর দূত বলা হইয়াছে ( খ. বে. ৭৭৩1৩ )। আবার উক্ত হইয়াছে 
(খ. বে. ৫২১1৬) বে, পক্ষিগণ শ্কটেনকে দেখিয়! ভয়ে কম্পিত হয়; ন্ৃতরাঁং ইহা জীবিত 
পক্ষ্যাদি বধ করিয়া আহার করে। | 

খখেদে (২1৪২২, ৪1২1৪, ৯1৪৮৩) শ্রেনকে সুপর্ণ নামে আহ্বান করা হইয়াছে। 
অথর্ববেদে অধিকাংশ স্থলে শ্লেনের স্ুপর্ণ নামে উল্লেখ পাঁওয়! যায়। ধবল রোগের উপশমের 
মঙ্্ে (১/২৪।১) নীলবর্ণ বৃক্ষকে নুপর্ণের পিত্ত হইতে উৎপন্ন, এইরূপ বল! হইয়াছে। বিবাদ 
ভঙ্জনার্থ ওষধি-স্তবে (অ. বে. ২২৭1২) বলা হইয়াছে যে, পর্ণ ই এই ওষধিটা প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
এস্থলে পাখীদের (যেমন স্ুপর্ণ) নথে এবং পালকে সংলগ্ন হইয়া ওষধির বীজ যে এক স্থল 
হইতে অন্ত স্থলে নীত হইয়াছে এবং তাঁচা হইতে ওষধি জঙ্গিয়াছে, সম্ভবত: এই কথা 
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বলাই উদ্দেশ্য। স্ত্রী-বশীকরণ মন্ত্রে ( অ. বে. ২৩০।৩ ) বল! হইয়াছে যে, স্পর্ণগণ বলিতে ইচ্ছা 

করেন যে, স্তরীলোকটী আমার নিকটে আহক | এ স্থলে স্বপর্ণ সম্ভবতঃ অন্ত কোন পাখী 

( যেমন মোরগ ) হওয়া সম্ভব । স্ত্রীলোকের বশীকরণে শ্রেনের উল্লেখ রুচিবিরুদ্ধ। বিষদোধ 

নাশের মন্ত্রে ( ৪1৬1৩ | দেখা যার যে গরুযআন্ স্পর্ণ প্রথমে বিষ পান করিয়াছিলঃ তাহাতে 

সেমতত হয় নাই, বিমূঢ় হয় নাই, বিষ তাহার পানীয় হইয়াছিল। ইছাতে বিষের ছুষ্ি 
নাশ লক্ষা কর! হইতেছে। গরুতন্ শব্ধ হইতে আমাদের মনে হয় যে, পৌরাণিক গরুড়ই 
এই স্পর্ণ। 

খগথেদে (১1১৬১) উক্ত হইয়াছে যে, অশ্বমেধের অশ্বের শ্রেন পক্ষীর গ্তায় পক্ষ এবং হরিণের 

মত পদ আছে। সম্ভবতঃ এই অশ্ব অস্তরীক্ষস্থ 162855 নামক তারকাণপুঞ্জ। এই 

কাল্পনিক অশ্বের দুই পক্ষ আছে। 

বাজসনেরি-সংহিতায় ( ১৯1৮৬: শ্েনের পক্ষকে প্রজাপতির প্রীহা' বলা হইয়াছে। 

বিহ্ছচিক| (বা. স. ১৯1১০) ব্যাপ্র, তরক্ষু, সিংহ এবং শ্রেন পক্গীকে রক্ষা করে। ইহার 
অর্থ সম্ভবতঃ এই যে, বিস্চিকা রোগের প্রাছুর্ভাব হইলে বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং 
এই সকল হিং প্রাণিগণের খানের প্রীরচর্ধ্য হয়। 

খথেদে (81২৭১, ১০।১১।৪) উক্ত হইয়াছে যে, শ্রেনপক্ষী অগ্নি কর্তৃক প্রেরিত হইয়া 

যজে দ্রবমূত্তি সোমকে আনয়ন করিয়াছিল । ইহার প্রক্কত অর্থ নির্ণয় করা স্ুকঠিন। সম্ভবতঃ 
শ্বেন শুর্য্ের রশ্টি। সুর্যের রশ্মি সৌষে প্রতিফলিত হই! চন্দ্রের আলোকরূপে মিড 

উপনীত হওয়ার কথা বলাই কি উদ্দেশ্ঠ ? 
তৈত্তিরীয়-সংহিতায় ( ৫1৫1১৬) গন্ধরর্গণের, উদ্দেশে শ্রেন এবং পর্জন্তের উদ্দেশে 

(1৫1২১) স্পর্ণের নাম পাওয়া! যায়। বাজসনেরি-সংহিতার ! ২৪।৩৪, ৩৭ ) পর্জন্ত এবং 

পন্ধর্বদিগের উদ্দেশে স্ুুপর্ণের নাম আছে। আবার বাঁজসনেয়ি-সঃহিতায় (২৪1২৫) 

বৎসরের জন্য মহান্ুপর্ণের নীম আছে। 

শতপথ-্রাঙ্মণে (৬1৭২৬ ১১।২২1৪) বীর্ধ্য ও গ্রজাপতিকে স্ুপর্ণ বলা হইয়াছে। 

তাণ্ডা-্াঙ্ধণে ( ১৪৩১০ ) উক্ত হইয়াছে, হজ সুপর্ণরূপ ধারণ করিয়া দেবগণের নিকট হইতে 

পলায়ন করিয়াছিলেন। শতপথব্রাঙ্মণে (১২২৩৭) কথিত হইয়াছে যে, মহান্গুপর্প ই 

সঙ্গখসর । এ সকল স্থলে সুপর্ণ বা মহান্ুপর্ণ £05119 নামক তারকাপুজ বলিয়া মনে হয়। 

স্বেনকে হিন্ীতে শাহিন বলে; ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 8100 1১516071008 

[রিনা (ঘ। 815 উঠেণও ছিং ১৯২৮ পৃ. ৩৪) পু 
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(৬১) সঘন।-_তৈতিরীয়-ব্রাহ্মণে ইহার উল্লেখ আছে? হিন্দীতে শকুনিকে (097 
1101005 17041005 ) সগুন বলা হয় (8, 3, 1.5 31105 ৬১ ১৯২৮ পৃ ১৭)। সম্ভবতঃ 

ইগই সঘন। 

(৬২) সিচাপৃ, সীচাপু।-বাজসনেরি-সংহিতার (২৪।২৫) রাত্রি অন্ত ইহার 
উল্লেখ আছে। টীকাকারগণ ইহাকে পক্ষিবিশেষ বলেন। বঙ্গদেশে 1706 10180) ৪1৪ 
নামক পক্ষীকে (8. 9. 15 8105) ১৯২০১ পৃ, ৪৫৩) স্ুমচা বলে। ইহাই কি 

সাপ? 
৬৩) স্ুপর্ণ ।_ শেন দেখুন । 

৬৪; স্ুষিলীক1।-_বাঁজসনেরি-সংহিতার (২৪।৩৬) সাধারণ লোকের উদ্দেশে 

ইহার নাম পাওয়া যাঁয়। মহীধর ইহাকে একপ্রকার পক্ষী বলেন। নেপালে এক জাতীয় 

পক্সীকে সঙিয়া বলা হয়। ইহা উত্তর-ভারতে, বিশেষত: হিমালয়ে দৃষ্ট হ্য়। বৈজ্ঞানিক 
নাম 98918 00118068 (, 7, 1.) 71109 []], ১৮৯৫, পূ. ৭৭)। ইহাই কি স্থৃষিলীকা? 

(৬৫) স্জয়। বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪1৩৩) মিত্বের উদ্দেশে উল্লিখিত হইয়াছে । 
মহীধর ইহাকে একপ্রকার পক্ষী বলেন। ইহা! কি করা নির্ণয় গেল না। 

(৬৬) হংস।--ধ্বেদে হংসের জলে সন্তরণ (১1৬৫1৫) শ্রেণীবদ্ধ ভইয়া গমন 
1১১৭৩১০১৩৮৯) এবং বিচরণের পর বাসস্থানে গমনের (২৩৪1৫) উল্লেখ আছে। 

থর্ববেদে (৬১১1১) উক্ত হইয়াছে যে, রাত্রি হংস ভিন্ন অন্ত প্রাণীর উপর দিয়া গমন করে। 

উচাভে সম্ভবতঃ লক্ষ্য করা হইয়াছে যে, রাত্রিকালে হংস নিদ্রা যায় না। বাজসনেয়ি-সংহিতায় 

(১৯৭৪) আদিত্কে আলোকরূপ সিংহাসনে উপবিষ্ট ভংস বলা হইয়াছে। এতরের 
ব্রাহ্মণ (৪1২৯) এবং শতপথ-্রাহ্মণে ( ১৭1১১) আদিত্যকে শুচিপদ,. ( শ্বেতপাদ ) হংস 

বলাহইয়াছে। , 

বাজসনের়ি-সংহিতায় (২৪।২৪।২২) সোমের জন্ত বন্ত হংস* বাতের অন্ধ ছংসঃ এবং 

তৈশ্তিরীয়-সংহিতায় (৫16২১) ইন্দ্রের জন্ত হংসের উল্লেখ আছে। 

হংসের বৈজ্ঞানিক নাম 02005 ০1811 কয়েক জাতীয় হংসকে এই নামে অভিহিত 

করা হয়। 

খখ্েদে নীলপৃষ্ হংসের উল্লেখ আছে (৭1৯1৭) | ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 98101010115 

06190000103 ( ঢ, 73. 1.) 91105 1, ১৯২৯১ পৃ. ৩৮৫ )। 

(৬৭) হংসসাচি--তৈতিরীয়-সংহিতার (৫1২৯) অঙ্গিতির উদ্দেশে ইহার উল্লেখ আছে। 
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আমর! এক প্রকার হংসকে বাঙ্গালার দিকাঁস বা সোলঞ্চে! বলিতে দেখি ; ইহাকে হিন্দীতে 
সান্হ, সিঞ্চপর বলে; বৈজ্ঞানিক নাম 108218৪০012 ৪0069 (7, 9.1. 905 ৬1, 

১৯২৯) পৃ. ৪৩৭)। এরই পক্ষী সম্ভরপকালে গলদেশ ধনুকের স্লায় বক করিয়া থাকে এবং 
গুচ্ছ উর্ধে উদিত করে। ইহাই হংসসাচি ? সাঁচি অর্থে বক্র, তির্্যক্। 

(৬৮) হারিদ্রব।--খবখেদে ইহার উল্লেখ আছে। উক্ত হইয়াছে যে, আঁমরা হরিমাঁন্ 
রোগ (পা) হারিদ্রবে স্থাপন করি (১/৫০1১২ )। আঁবাঁর বল! হইয়াছে যে, হারিদ্রব পক্ষিছ 
বনে পতিত হয় ( খ. বে.৮৩৫।৭)। অরর্ববেদের টীকাকার (১২২1৪) ইহাকে গোঁপীতনক বলেন। 
আমাদের মনে হয়, পক্ষীটী হরিহবর্ণ এবং স্ত্রীপপুরুষ একসঙ্গে বাস করে। 118000261] এবং 
1611 সাহেব তাহাদের ৬০৫1০ 11706% নামক পুস্তকে ইহাকে 26০৬ ৮20 98551] 

বলেন। 010107১89 ৪0116015 নামে একপ্রকার পক্ষীকে (1...) 71705 1১ ১৮৮৯) 

পৃ. ২৬৪) বঙ্গভাষায় হরিব বলে; নেপালে ইহাকে সবুজ হরিব বল! হয়। ইহার দেহের 
অধিকাংশ স্থল সবুজ বর্ণ। ইহার! প্রার জোড়ে চরিয়া থাকে। ইহা হারিদ্রব হইতে পারে। 

(গ) সরীন্থপ।__এই শ্রেণী কতিপয় বর্গে বিভক্ত ; তক্মধ্যে সর্প, মরট, কুস্ভীর এবং 

কৃর্মবর্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। 
(১) সর্প।--আমরা সাধারণভাবে সর্পের উল্লেখ দেখিতে পাই। এতত্তিক্ন করেক 

প্রকার সর্পের নামও পাওয়া যায় £__ 

খথেদে ( ১০।১৬৬) সর্পকে হিংস্র প্রীণী বল! হইয়াছে। খণ্েদের বহু স্থলে বৃত্র, অহি 
নামে অভিহিত হইয়াছে ; এই 'অহিকে নাঁন৷ পণ্ডিত নান! ভাঁবে গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা 
বৃতীছিকে 15৪ নামক তারকাঁপুঞ্জ বলিয়া মনে করি । তৈত্বিরীয়-সংহিতায় (81২1৮1৭-৯ 
ইঞ্টকস্থাপনের মঙ্ধে পৃথিবী ( ভূমি ), জল, কূপ এবং বৃষ্ধি সর্পের বাসস্থান বলিয়া! উত্ত হুইয়াছে। 
এতভির নূর্য্যের রশ্মি ও যাছুকরের ধহ্ককে সর্পরপ বলা হইয়াছে। অস্তরীক্ষ, বর্গ ( দিব.) এবং 
বর্গের রোচনে ( উজ্জল ছদকাংশ) সর্প বাস করে বলা হইয়াছে ; এ স্থলে বিদ্যুৎ এবং সম্ভবত: 
তারকামর কল্পিত সর্পকে লক্ষ্য কর! হইয়াছে। অঙ্গেষা নক্ষত্রের অধিপতি সর্প (ধ. বে. 8181১,)। 

সর্প হইতে রক্ষার জন্ত রূ্রের স্ততি আছে (তৈ. স. ৪,৫1১) সর্প এবং সর্পবিষ হুইতে রক্ষা 
পাইবার মন আছে (অ. বে. ৫1১৩ ৬1৫৭, ৭1৫৬, ৯০1৪); ইহাতে কয়েকগ্রকার সর্পের 
উল্লেখ আছে। সর্পের খোলস ছাড়ার কথাও দেখা যায় ! তৈ. স. ১1৫181১)। অস্বমেধ যজ্জের 
অশ্বের অস্ত্র (সম্ভবতঃ সর্পবৎ কুগুলীকত বলিয়া) এবং পণ্ডক। সর্পের উদ্দেশে উৎসর্গ করা 
হইত (তৈ. স. ৫1৭১৭, ৫1%1২২)। ূ 



বৈদিক সাহিত্যে প্রামীর কথ ৫৫ 

আমরা বেদে নিমলিখিত কয়েক জাতীয় সর্পের উল্লেখ পাই । 
অধা্ব (অ. বে. ১০৪১০ )।-_এক প্রকার সর্প। ইহার নামের অর্থ কর! যাঁয় থে, 

ইহা অশ্বের পক্ষে অমঙ্গলম্চক 7 বজ্তবতঃ ইহা! অজগর জাতীয় বৃহৎ সর্প হইবে; অথবা এমন 

কোন বিষাক্ত সর্প (চক্জবোড়! ?) হইবে, যাহা ঘাসের মধ্যে পড়িয়া থাকে এঁবং গমনশীল 
অশ্বের পদে দংশন করে। ণ 

অন্গর ।-_-তৈত্তিরীয়-সংহিতাঁয় (৫1৫1১৪) এবং বাজসনেয়ি-সংহিতা্গ (২৪1৩১) বসুর জন্য 

ইহাঁর উল্লেখ আছে। অথ্ববেদেও ইহার নাম পাওয়া যায় (১১২২৫) ২০1১২৭1১৬)। 

ইহার বৈজ্ঞানিক নাম ১0০1. 10018185 ( ময়াল )। 
অসিত।-_বাজসনেয়ি-সংহিতা৷ (২৪৩৭ ) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫11১৪) মৃত্যুর 

উদ্দেশে ইহার উল্লেখ আছে। শেষোজ গ্রন্থে (৫1৫1১*) ইহ! কৃষবর্ণ সর্প বলিয়৷ উক্ত 
হইয়াছে । অথর্ববেদেও ইহার নাম আছে (৬1৫৬২, ১০1৪।৫)। ইহ! কৃষ্কবর্ণের কেউটিয়া 
(815 010001515 )। 

আলিগি ।_-অধর্ববেদে ইহার নাম আছে (৩৩৭1১ 01১৩1৫১৬)। আলিগি পুংসর্প 

এবং বিলিগী স্ত্ীসর্প বলা হইয়াছে । ইহাতে মনে হয়, স্ত্ী-পুরুষ একসঙ্গে দেখা যাঁয়। আমরা 

জানি যে, কেউটির! সাঁপেরা স্ত্ীপুরুষ একসঙ্গে গর্তে বাস করে। আবার আলের কেউটিয়ার 
নাম আমাদের জানা আছে। স্বতরাং ইহা কেউটিয়া হওয়াই সম্ভব । 

আশীবিষ।-_তৈত্তিরীয়-ব্রাঙ্মণে (৬1১) ইহার উল্লেখ আছে। হুক্রুত ইহাকে ফপধর 
সর্প বলেন। ইছা কেউটিয়! হওয়াই সম্ভব। 

উপতৃণ্য (অ. বে. ৫1১৩৫ )।--একপ্রকাঁর বিষধর সর্প, ঘাসের উপর গুইয়া থাকে 
বলিয়া এই নাম হইয়াছে । আমাদের জানা আছে যে, চন্ত্রবোঁড়া ঘাসের উপর শুইয়া থাকে। 
সম্ভবতঃ উপতৃপ্যই চন্্রবোড়া হইবে | ইহার নাম 12518 1895611, 

উ্লগৃলা (অ. বে. €1১৩1১৮)।-ইহার নাম হইতে অন্থমান করা যাঁর, ইহা অতি দীর্ধাকার 
এবং স্থল। বিষধর সর্পের মধ্যে [918 001728103 সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ এবং বৃহৎ সর্প। 

কণিক্রদ, করিক্রত ( অ. বে. ১০1৪।১৩ )1---যে সর্গ ঘোড়ার স্তায় শব করে; সম্ভবতঃ 

ইছা অমিতের বিশেষপ, ইহা! অসিতের সহিত উক্ত হইয়াছে । কেউটিয়ার হিস্ হিস শব বোধ 
হয় লক্ষা কর! হইয়াছে। 

কল্াহগ্রীব (অ. বে. ৩২৭1৫, ১২৩৫৯ )1-_তৈতিয়ীয়-সংহিতায় (6161১*) ইহার 

শাম আছে। ইহার নামের অর্থ__যাহার গ্রীবায় কৃফবর্ণ দাগ আছে। আমাদের মনে হয়, ইহা 
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গোঁখুরা। ইহা! স্বেতবর্ণ এবং ইহার ফণার উপর একটী কাল দাগ আছে। গোখুরা টঃঃ 
(110001909এর ভেদ । 

কসর্নাল, কদর্নার (অ. বে, ১1৪1৫ ) তৈ. স. ১1৫18) ।--কস অর্থে চাবুক; নীল অথ 

নীলবর্ণ (নীর শবে এক প্রকার ঘাঁস, সুতরাং সবুজবর্ণ)। আমাদের মনে হয়ঃ এই সপ 

সবুজবর্ণ এবং চাবুকের মত দীর্ঘ ও সর । এরূপ হইলে ইহাকে লাঁউডগা সাপ (1077010%1$ 
27006112818 ) অথবা এী জাতীয় কোন সাপ (1019010ঃগণের অন্তভূরক্ত ) মনে করা যায়। 

কুস্তীনস।--তৈত্বিরীয় সংহিতায় (161১৪) ত্বষ্টার জন্ত এই সর্পের উল্লেখ আছে। 
ইহার নামের অর্থঃ যাহার নাঁসিকা (অর্থাৎ তুণ্ডীগ্র) ছোট ঘটের ন্তায়। সিন্ধুপ্রদেশে 
একপ্রকার ক্ষুপ্রাকার সর্প দৃষ্ট হয়, যাহার তৃ্ডের অগ্রভাগ সন্ুখদিকে প্রলঙ্কিত এবং ঘটের 
অধোদেশের স্তায় গোলাকার ; ইহাঁর নাম 312000119 01807101011 ইহাই কি কুম্তীনস ? 

কৈরাত (অ. বে. ৫1১৩:৫)।--এই শব্দ আধুনিক সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায়, কিন্ত 

সর্পবিশেষ বলিয়া কোন উল্লেখ নাই। উত্তর-তভারতে ইহাকে করাইত বলে। ইহার 
বৈজ্ঞানিক নাম 13018103 025001509, 

তিরশ্চিরাজি (তৈ. স. ৫161১০ ) অ. বে, ৩২৭1২ ৬1৫৬২) ৭৫৬1১) ১০1৪।১৩, 

১২।৩।৫৩)।-ইহার নাম হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ইহার গাত্রে অনুপ্রস্থভাবে বহু রেখা 
বর্তমান। সম্ভবতঃ ইহা রাজসাপ বা শব্ষিনী (শীঁধামুটী )) ইহার গাত্রে কৃষ্ণ এবং পীত 
বর্ণের প্রশত্ত রেখা অনুপ্রস্থভাবে পর্য্যায়ক্রমে বর্তমান। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 70768105 
[830881009 | রি 

তৈমাত (অ. বে. ৫1১৩।৬)।-_এই সর্প বিষধৰ সর্পের সহিত উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাঁর 
নাম হইতে মনে হয় যে, ইহার দেহ মতস্তের স্তায় (তৈম- মংত্য সন্স্থীয় ) বিলঙ্কিত অর্ধাৎ 
চেপ্টা। সম্ভবতঃ ইহা সামুদ্রিক সর্প; ইহাদের পুচ্ছ বাইন মাছের স্তায় চেপ্টা। সাধারণ 
সামুদ্রিক পের নাম [:00901108 ₹812105050 ? ইহা অতিশয় বিষাক্ত । 

দশোনসি, নসোনসি (অ. বে, ১৪1১৭ )।-_-ইহার নাম হইতে মনে হয়, ইহার 
নাসিকাঁর উপর দত্তের স্টার প্রব্র্ধন আছে। একজাতীয় বিষধর সর্পের (4১71018:10000 
1/190815) তুপ্তাগ্রে একটা খর্ব, স্থল ও উর্ধমুখ প্রবর্ধন আছে । সম্ভবতঃ ইহাই দশোনসি হুইবে। 

নাগ (শ. ব্রা. ১১।২।।২)।- নাগ শব্দে সাধারণ সাপ এবং কেউটিয়া সাপ? ছুই বুঝায়। 

ব্দেশে কেউটিয়াকে নাগ সাপ এবং করমণ্ডল উপকূলে নু বলে। সম্ভবতঃ বৈদিক সমরে 
মাঁগ শব্ধ কেউটিয়াকেই বুবাইত। . |] 



বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথা ৫৭ 

নীলু ।--বাঁজসনেরি-সংহিতায় (২৪৩০) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (16১১) 

নীলঙ্ুর উদ্দেশে ক্রিমির উৎসর্গের উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয়-সংহিতার টীকাকার ইহাকে 
কুফবর্ণ সর্প বলেন। আধুনিক অভিধাঁনকারগণ ইহাকে একগ্রকাঁর ক্রিমি বোন । করেক 
দাতীয় সপ আছে, যাহারা দেখিতে কেঁচুয়ার ন্যায় ; তাহাদের গাত্রের শক্ক এত ক্ষুদ্র যে, ভাহা 

পহজে দেখ! ধার না। তাহারা মাটিতে বাস করে। সম্ভবতঃ এই সর্পগুলিকে অভিধানকারগশ 
কচুয়া বলিয়া ভুল করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে সাধারণ সর্গটার নাম [57:10 
১1210010051 ইহার বর্ণ প্রায় কষ্ধবর্ণ; সম্ভবতঃ ইহাই প,য়ে সাপ। 

পরশ্বীন্।-_কৌষীতক্যুপনিষদে (১1২ ; ইহাকে ছুষ্টসর্প বল! হইয়াছে। এই নামের 
নর্থ করা যাইতে পারে-__যাহার পরশ (পরেশ পাথর-_মণিবিশেষ ) আছে। প্রবাদ আছে 

যে, গোখুরা সাপের মাথায় মণি আছে। এ সম্বন্ধে আমি একটী সত্য ঘটনা জানি। ত্রিশ 
বংসর হইল, এক বৃদ্ধ ধনবান্ ব্যক্তি তাহার লালবাজার স্্ীটস্থ বৃহৎ বাটার পশ্চাতের ব1গ|নে 
এক আশ্ষ্ধ্য ব্যাপার দেখিয়াছিলেন। গভীর রাত্রে একটা গোধুরা সাপ মুখ হইতে একটা 
ছোট জিনিস বাহির করিল ; তাহাতে এ স্থানের চারিদিক আলোকিত হইল। এ আলোকে 
যমন পতঙ্গ সকল পড়িতে লাগিল, সাপটা সেগুলিকে খাইতে লাগিল। অরক্ষণ পরেই 
মাবার সাঁপটী তাহা মুখে তুলিয়া লইল। 

পৃদাকু ।-_-অধর্ধববেদে পৃদ্দাকুর থোলস ছাড়ার কথ! দেখা যায় (১২৭১); আরও 

মনেক স্থলে ইহার নাম আছে (৩২৭৩১ ৬1৩৮১, ৭৫৬1১, ১০1৪ ১১, ১২/৩৫৭)। 

উত্তিরীয়-সংহিতায় (৫৫1১০ ) এবং বাঁজমনেয়ি-সংহিতায় কামের উদ্দেশে ইহার নাম আছে। 
নায়ণ ইহার নামের অর্থ করেন, কুৎসিত শব্বকারী। ইহার গাত্র অত্যন্ত উজ্জল (অ. বে, 
১৩৮১ )। ইহাকে ৮10৩1, 80০1 বলা হইয়াছে । সম্ভবতঃ ইহা [8013658 67150010609 ) 

ইহা সমূদ ভারতে ছৃষ্ট হয়। ইহার পৃষ্ঠের রঙ. উজ্জল সবুজবর্ণ, কদাচিৎ পীতাভ বা পিলাবরণ। 
পৃ্ন (অ. বে. ৫1১৩৫ )।--ইহার গাজর বিদু-চিকিত। আমরা কয়েক প্রকারের 

বিদ্ুচিহিত বিষধর সর্পের নাম জানি। তন্মধ্যে ছুইটা জাতি ভিন্ন অন্তগুলি আরধ্াবর্তে দৃষ্ 
হয়না । 081100)18 1080০101801 £০৫৩1 নামক সর্প কেবল আসামে দৃষ্ট হয়, অন্তটী 

গ্রধানতঃ হিমালন প্রদেশে দৃষ্ট হয়) ইহার নাম 1-8096919 11000০918 ; ইহায় গাত্রে 

বড় বড় কাল চতুষ্কোণ দাগ আছে। ইহা পৃশ্ন হইতে পারে। 
“ব্রত ।-সপধর্কাবেদে (৫1১৩৫) ৬৫৬২) আমরা বক্তশ্থজ বলিয়া উল্লেখ দেখি; ইহাতে 

মনে হয় যে, বন্রবর্ণ (অর্থাৎ পিঙ্গলবর্ণ) স্বজ সর্পের কথা বলা ইইতেছে। শ্বজকে ০1০ 
৬ 



৫৮ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 

জাতীয় সর্প মনে করা হয়। একজাতীয় ৮1৩ হিমালয় প্রদেশে, বিশেষতঃ কাশ্বীরে 

বহু সংখ্যায় দৃষ্ট হয়, তাহাদের বর্ণ প্রায়ই সমভাবে পিঙ্গল; ইহার নাম 48120151000] 
1:0081978103 | আঁর এক জাতীর ৮1০৩" আছে, যাহার রঙ. কখন (১) সমভাবে 
সবুজ, কখন (২) সমভাবে রক্তীভ পিঙ্গল বা কৃষ্ণবর্ণ, কখনও বা (৩) উভয় মিশ্রিত) 
ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 1.90106913 0100750180018105 | ইহাঁও উত্তর-ভারতে ৃষ্ট হয়। 

কিন্ত প্রথমোক্ত দর্প খুব সাধারণ বলিয়! ইহাকেই বক্র বলিক্া মনে হয়। 
মহানাগ (শ' ব্রা ১১/২1৭1১২ )।-_কেউটিয়াকে নাগ বলা হয় (নাগ দেখুন )। এই 

জাতীয় বৃহত্তম সর্পকে [918 130728105--10106 00108 বলা হয়। সম্ভবতঃ ইহাই মহাঁনাঁগ 

হইবে। 

রূধবি, রথবৃহা! ।__-অথর্বববেদে (১০৪1৫) ইহা বিষধর সর্পগুলির সহিত উক্ত হইয়াছে। 
ইহা! কোন্ সর্প, তাহ! নির্ণয় করা স্বকঠিন। ইহার নামের অর্থ, রথের স্থায় বলবান্ বা বৃহৎ। 

বিষধর সর্প না হইলে ইহা বড় অজগর জাতীয় সর্প (791100 ) হইতে পারে। 
লোহিতাহি।-. বাজসনেক্ি-সংহ্তীয় (২৪৩১) এবং তৈত্তিরীর়-সংহ্িতায় (1৫1১৪ ) 

ত্ব্টার উদ্দেশে ইহার নাঁম পাওয়া যায়। অরথ্ববেদে ইহা! বিষধর সর্পের সহিত উল্লিখিত 
হইয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাকে ০০161 9091 বলেন। অথর্ববেদে তাঁকে লোহিত 
বল! হইয়াছে ; সুতরাং সর্পটার গাত্রের রঙ. তামার মত। সমভাবে তাত্রবর্ণ সর্প ঢেমনা ভিন 

অন্ কোন সর্প ভারতে দৃষ্ট হয় নাই; ইহার গাত্রে কখন কখন কাল অনুপ্রস্থ দাগ থাকে। 
ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 72705085 12)050$03 ) ইহ! ভারতের সর্বস্থানে দৃষ্ট হয়। ইহাই 

লোহিতাহি হওয়া সম্ভব। 

বাহম।-_বাজসনেরি-সংহিতার় ( ২৪।৩৪ ) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় ( ৫16১৪) বায়ুর 

উদ্দেশে ইহার বলির উল্লেখ আছে। অমরকোঁষে ইহাকে অজগর বল! হইগ্সাছে। বাঁজসনেরির 
টাকাকার ইহাকে পক্ষিবিশেষ মনে করেন ( পক্দী-_বাহস দেখুন )। 

বিলিগি (অ. বে. ৫১৩1৭) -আলিগি দেখুন। 

বৃক্ষসর্পা, ( অ. বে. ৯২২২ )১1- ইহা বৃক্ষবাসী সর্প। [01983 এবং 10:)071)8 জাতীয় 

সর্পগুলির মধ্যে অধিকাংশ সর্পই বৃক্ষে বাস করে। তচ্মধ্যে 1010985 ০6910610315 নামক 

সর্পটী পশ্চিম-হিমালয় এবং পশ্চিমঘাট পর্ববতগুলিতে দৃ্ট হয়। লাউিডগা সাঁপ (37/05 
20706115505 ) খুব সাধারপ এবং সর্ব দেখিতে পাঁওয়! যায়। ইহাদের মধ্যে একটী, খুব 
সম্ভব শেষোডটা, বৃক্ষসর্পী হইবে। 



বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথ ৫৯ 

স্বিত্র ( অ. বে. ৩২৭1৬, তৈ. স. ৫161১০।২ )।-_ইহাঁর নামে মনে হয়, ইহা শ্বেতবর্ণ 

সর্প। অরথ্ববেদে (১০৪1৫) ইহাকে করিব্রত (হিস্ হিস্ শব্বকারী) দর্বা (ফণীবিশিষট ) 
বলা হইয়াছে । সুতরাং ইহা সাদা গোখুরা ( 1919 (10501819 )। 

হৃজয়!।-_-তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫11১৪ ) মিজ্রের উদ্দেশে ইহার নাম আছে। টীকাকার 

ইহাকে শ্বেবতর্ণ সর্প বলেন। সম্ভবতঃ ইহা গৌখুরা। 
ত্বজ ( অ. বে. ৩২৭৪১ ১০1৪।১০১ ১৫) ১৭7 ১২৩৫৮ )।--এইরূপ কধিত আছে,ষে, 

পদদলিত হইলে ইহা দংশন করে। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫1৫1১৪ ) ক্রোধের উদ্দেশে ইহার 

নাম পাওয়া যায়। এক স্থলে ইহাকে কক্রবর্ণ বলা হইয়াছে (বক্র দেখুন )। সম্ভবতঃ ইহা 

চন্ত্রবোড়া ( 19515185561] ) 1 ইহা কেউটিয়ার মত রাগী নছে। 

(২) সরট বর্গ।__আমরা এই বর্গের অন্তর্গত কয়েকটা প্রাণীর বেদাঁদিতে উল্লেখ 
পাই। 

কুগ্ডনাচী।_বাঁজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪৩৭) এবং তৈত্তিরীর-সংহিতায় (৫18১৬) 

অগ্মরাঁগণের জন্ত ইহার উল্লেখ আছে। মহীধর ইহাঁকে বনচরী এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতার 

কাকার গৃহগোধিকা বলেন। খথেদে (১1২৯৬) ইহার নাম পাওয়া যায়; সারণ অর্থ 
করেন, কুটিলগতি ৷ গৃহগোধিকার গতি অনেকটা! একীা-বেঁকা। সাধারণ গৃহগোধিকাঁর 
( টিকটিকি ) নাম 17070105010193 £15950011 (1090018009 )। আর এক প্রকার মরট 

আছে, যাহা জঙ্গলে, বাগানে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা গিরগিটি; বৈজ্ঞানিক নাম ০9108 
5515100101 ) ইহা! মহীধরের বনচরী হইতে পারে। সম্ভবতঃ দুইটাই কুঙ্ুনাচী নামে অভিহিত 

ছিল। 

কৃকলাঁস।__বাঁজসনেয়ি-সংহিতায় (২৪৪০) এবং তৈত্তিরীর-সংহিতায় ( ৫৫1১৯) 

তীরের জন্ ইহার,উল্লেখ আছে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম (01081095150 ০810818093 

( জৈমিনীয় রা. ১/২২১, বৃহদারপ্যক উপনি. ১৫২২ )। 
গৌঁধা ।-_বাঁজসনেয়ি-সংহিতাঁয় (২৪1৩৫) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫11১৫) বনম্পতির 

জন্ঠ ইহার উল্লেখ আছে। খখেদেও ইহাঁর শবের উল্লেখ আছে (৮1৬৯।৯)। গোধার জলে 

গমনের কথাও আছে ( ১১/২৮।১০, ১১)। অন্তান্ত গ্রন্থেও (অ' বে. ৪1৩1৬) ২৯২৬ । 

পঞ্চবিংশতি ব্রা. ৯1২১৪; বৌধা, শ্রৌ, স্থ ২৫) ইহার নাম পাওয়া যায়।, গোঁধ! গৌসাঁপ 

(ভর্ুঘ০ও ) জাতীয় সরট | চারি প্রকারের গোসাপ ভারতে দৃষ্ট হয়; তন্মধ্যে ছুই প্রকার 
সাধারণতঃ দেখ! বার)--একগ্রকার। ৪8085 5815260 জলে সহজে সাঁতার দেয় এবং 
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ভুবিয়া! থাকিতেও পান্দে। ইহাকে বাঙ্গালায় সোন! গোরাপ বলে। আর একগ্রকাঞ্স গোসাপ 
৬. ৮5788160915 সচরাচর বাঙ্গালা দেখা যায় ; ইহাও সম্ভরগপটু। সম্ভবতঃ ৬. 5818007টী 
গোধা হইবে। ড. ১5789160915 গোঁলত্তিক! হওয়া সম্ভব ( গোঁলত্তিকা দেখুন )। 

গোলততিকা ।-_বাজসনেক্লি-সংহিতায় ( ২৪।১৭) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (610১৬) 
অপ্পরাগণের উদ্দেশে ইহার নাম আছে। উপাঁদিহত্রে লত্তিকাকে একগ্রকার সরট (গোঁধা) 
বলা হয়। তৈত্তিরীয-সংহিতার টাকাকার ইহাকে অঞ্যরীটকা অথবা পীতশুক! বলিয়াছেন। 
বাঁজসনেয়ির টাকাকার ইহাকে বনচরিবিশেষ বলেন। সম্ভবতঃ ইহা ড818005 15918916051 ) 
ইহার পৃষ্ঠ ও পার্শ্বদেশ পীতবর্ণ ও তলদেশ গীতাঁত। 

শয়াওক ।-_বাজসনেরি-সংহিতায় (২৪1৩৩) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিভার় (৫৫1১৪) 
মিত্রের উদ্দেশে ইহার নাম আছে। মহীধর ইহাকে পক্ষিবিশেষ মনে করেন। তৈত্তিরীয়- 
সংহিতার টীকাকার ইহাকে একপ্রকার মরট বলেন। আধুনিক অভিধাঁনকারগণ শয়াগুক 
শৰের অর্থে সরট, রুকলাস এবং সর্প করেন। 

(৩) কুস্তীরবর্গ। কুস্তীর জাতীয় ছুইটা প্রাণীর উল্লেখ পাওয়া! যায়। 
নক্র, মকর ।-_বাজসনেরি-সংহিতার (২৪।৩৫) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫161১৩) 

সমুদ্রের উদ্দেশে এই দুই নাম পাওয়া! যায়। তৈত্তিরীয়-সংহিতার টীকাকার নক্রকে দীর্ঘনাসা 
এবং মকরকে পর্য্স্ত প্রশস্ত )নাসিক বলেন। অমরকোষে নক্রকে কুস্তীর (কুভীল) বলা 
হইন্নাছে। 

আমাদের দেশীয় ঘড়িয়ালের (02%15113 28110511085 ) তুপ্ড দীর্ঘ ও সর সম্ভবতঃ” 

ইহাই নক্র বা কুস্তীর। কালক্রমে কুস্তীর শব্ঘটা 01%:00703 [১819175এ স্থযস্ত হইয়াছে । 

মকরই 0:০০০901109 70910৭0619 বলিয়! মনে হয়; কারণ ইহার তুগুটী প্রশস্ত । অমরকোষে 

মকরকে জলজন্ত বল! হইয়াছে। 0০1৪৮:০০/৩ সাহেব বলেন যে, মবরকে কেহ জঙহস্তী 
অথবা কেহ গঙ্গার কুমীর বলেন। রাশিচক্রের মকরের মুখ হস্তীর মত শুগুধারী এবং মধ্যদেহ 
মত্স্তাকার ও মৎস্যের মত পক্ষযুক্ত ৷ ইহা কাল্পনিক অথবা! কোন মৎম্যের আদর্শে গঠিত। 

(৪) কৃর্র্গ।__বৈদিক-সাহিত্ত্য কশ্তপ ও কুম্ধম নামে দুইটা প্রাণীর উল্লেখ আছে। 
বাজসনেরি-সংহিতায় (২৪।৩৭) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫161১৭) মাস সকলের জন্য 
কপ্তপের উল্লেখ আছে। বাঁজসনেরি-সংহিতায় (২৪৩৪) ছ্যাবাপৃথিবীর উদ্দেশে কৃর্শের নাম 
পাওয়া যায়। অথর্ববেদে আদিত্যকে কশ্তপ বল! হইয়াছে (১৭১২৭ ২৮) এই গছ বহু- 
স্থলে ( ১/১৪1৪১ ২1৩৩৭) ৪1২০।৭ ) কশ্টুপের নাম দেখ! যায়। 



বৈদিক নাহিস্থ্যে প্রার্ীর কথ ৬১ 

বাজসনেরি-সংহিত| ( ১৭1২৭, ৩০, ৩১) এবং তৈত্বিরীয়-সংহ্তায় ( ৪1২1৯, ৫1২1৮ 
৫181৮) বজ্ঞানুষঠানে কৃর্ণের ব্যবহার লক্ষিত হয়। আহবনীয় অগ্নিবেদি নির্খ্াণে কৃর্্নকে 
প্রজাপতিরূপী মনে করিয়া স্বৃত্বিকার প্রোথিত করা হইত। অশ্বমেধ-যজ্ঞের অশ্বের খুর কৃর্ের 
উদ্দেশে উৎসর্গ করা হইত (বাঁ. স. ২৫৩) তৈ. স. ৫11১৩) 

ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে কৃর্দমকে আদিত্য (শ. ব্রা, ৬৫1১৬) ৭1১1৬), প্রাণ শে. রা. 

৭৫1১৭ ১ গ্ভাবাপৃথিবী (শ. ব্রা. ৭1৫1১1১০ ) এবং শিরঃ (শ. ব্রা, ৭1৫1১1৩৫ ) বলা হইয়াছে । 

আরও উক্ত হইয়াছে যে, প্রজাপতি কৃর্ধরূপ ধারণ করিয়া প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন; তাহা 

হইতে কশ্ঠপ এবং কৃর্মের জন) এ জন্ত প্রজাঁগণকে কাশ্টাপ বল! হয় (শ. ব্রা ৭111১1£)। 
পৃথিবীকে জলে সিক্ত করিয়া যাহা ভেদ করিয়াছিল, তাহা হইতে পরে যে রস ক্ষরিত হইয়াছিল, 
তাহা কুর্ণ হইল (শ. ব্রা. ৭৫1১1৫)। পৌরাণিক বিষ্ণুর কৃর্মীবতারের কথা এই সকল 
বাক্যাবলি হইতে প্রন্দুটিত হইয়াছিল । 

কস্তুপ অর্থে কচ্ছপ ইহা স্থলে বাস করে । কৃর্ঘ সম্ভবতঃ জলচর। উত্তর-ভারতে 
গঙ্গা, সিন্ধু প্রভৃতি বড় নদীতে কয়েক প্রকার কর্ম দেখা যায় :--7110175. 680660083 

(গাতথোল )১ 11072 1)থাথ। (হড়ম ), 01010100108 ( চিত্রা) এবং [27505 

60099 গঙ্গা, সিন্ধু, বড়খাঁল প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। 

($) উভচর ।-_এই শ্রেণীর অন্তর্গত ভেকবর্গের আমর! উল্লেখ পাই। 
তাছুরী (অ. বে. ৪1১১৪ )।-_তাছুরী স্ত্রী'ভেক ; ইহাকে চারিপ্ বিস্তারিত করিয়া 

পুফরিণীতে সন্তরণ করিতে বলা হইয়াছে ; ইহাকে বৃষ্টির জন্তও ভ্তব কর! হইয়াছে। তাদ্ুরী 
মোনাবেও [38179 (18:18 | ইহার জলে লক্ষপ্রদান এবং সন্তরণ কাহারও অবিদিত নাই। 

ম্জুক।--খণেদে ইহার বহু উল্লেখ দেখা যাঁয়। ইহার জলের জন্ত কামনা ( ৯1১১২।৪ ), 
ও জলমধ্যে চীৎকার *(৩০।১৬৬।৫ ) প্রভৃতি কথা পাওয়া! ধায়। আবার দুই প্রকার ম$কের 
কথাও পাওয়া যায়_ুত্রবর্ণ ও হরিত্বর্প। ইহারা উভয়েই বৃষ্টিপাতে হট হইয়া শব করে 
(91১৯৩1৪ ) এবং বর্ষায় গর্ভ হইতে নির্গত হয় (৭।১*৩/৯)। অধর্কবেদে ( ৪।১৫।১২ ) পৃষ্লিবানছক 
( বিদদুচিহ্নিত বাহযুক্ত ) মণ্ুকের উল্লেখ আছে) ইহা জলের ধারে বাস করে। আবার (অ. বে. 
(১২১২) সবিরাম জর আরোগ্যের মন্ত্রে বল! হইয়াছে, যেন এই অর মও্ডককে আক্রমণ করে। 

বাজসনেয়ি-সংক্তায় (২৪২১, ৩৬) পর্জন্স এবং সর্পের উদ্দেশে ইহার উল্লেখ 
আছে। বাজসনেরি-সংহিতায় ( ১৭১) যন্পূর্ণের জন্ত আহুতি মন্ত্রে ইহার নাম আছে। 
তৈততিনীয-সংহিতাঁয় অশ্বমেধের অশ্বের চর্বগ-দত্ত মণুঁকের উদ্দেশে উৎসর্গ করিবার উল্লেখ পাওয়| 
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যায় (৫11১১ )। ব্যাধারণ এবং বৈশ্বকম্্ীহতিতে একটা দীর্ঘ যষ্টির অগ্রে মণ্ুক বন্ধন 
করিয়া, তাহাতে জলঘার! নির্ববাপিত জনন্তকাষ্ঠ নিক্ষেপ করা হইত । 

আমরা দ্বিবিধ মণ্ডকের উল্লেখ দেখিলাম-__হরিৎবর্ণ ও ধূত্অবর্ণ। অরর্বববেদে 
বিদ্দুচিক্ত বাঁহুবিশিষ্ট মণ্ুকের নাঁম পাইলাম । হরিতবর্ণ বেঙকে আমরা 8808. 0021108 

( সোনাবে.) মনে করি। ধূত্রবর্ণ মণ্ুঁক আমানের কোলা বা কট্কটিয়। বে. (889 
006191)05110609 )। ইহাদের দেহের রঙ. ধূমের মত এবং চারিপদ বিন্দুচিহিত। ইহারা 
ভারতের সর্বস্থলে সাধারণভাবে দৃষ্ট হয়। 

(চ) মংস্যশ্রেণী !__আমরা কয়েকপ্রকার মৎস্তের উল্লেখ দেখিতে পাই। 

অন্ধাহি।__তৈততিরীয়-সংহিতায [৫11১৭ ) অশ্বমেধের অশ্ের বৃহত্তর ইহার উদ্দেশে 
উৎসর্গের কথা পাওয়া যায়। অর্ববেদেও ইহার উল্লেখ আছে। ত্রিকাঁওশেষে ইহাকে 
একপ্রকার মংস্য বল! হইয়াছে। ইহা! কুচিয়া মাছ (45071710089 ০00319 )। এখনও 

বিহারে ইহাকে “অন্ধাই বলা হয়। ইহা! অন্ধ সর্প নহে। পাশ্চাত্য পঙ্ডিতগণ ইহাকে অন্ধসর্প 
বলিয়! অনুবাদ করিয়াছেন। 

কর্বর।--অধর্ববেদে (১৪1১৯) মতল্ধরের কর্ধর ধরিবার উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ 
ইহ! কবদী-_কই মাছ? ইহার বৈজ্ঞানিক নাঁম /%091593 30800808. 

জযঃঃ ঝষঃ (অ. বে. ১১1২।২৫১ গৌপথব্রা. ২২৫) ।-_তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (৫11১৩) 

জলের জন্ত ইহার নাম আছে। অমরকোষে ইহাকে মৎস্যের পর্ধ্যায় বলা হইয়াছে। অধর্ধববেদে 
আমরা মংন্যের সহিত ইহার নাম পাই। একপ্রকার মংস্তকে (0161085 51008109 ) 

কাশ্মীরে জিস্; দ্বারবঙ্গে জসির এবং চম্পারণে জান্র বলে। ইহা! আফগানিস্থান, পাঞ্জাব, 
কাশ্দীর ও হিমাল পর্বতে দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ ইহাই জযঃ। 

মহামতন্ত ।__বৃহদারপ্যকোপনিষদে (৪1৩১৮) ইহার নাম আছে? শতপখ-্রাহ্মণেও 
(১৪/%১/১৮) ইহার উল্লেখ আছে। ভারতে বৃহত্তম মত্ত মহাঁশির, মসাল, মহাঁশোল 
প্রভৃতি নামে পরিচিত ? ইহা সর্বস্থানে দৃষ্ট হইলেও পার্বত্য প্রদেশে বহুসংখ্যার় এবং বৃহত্তম 
'আকারে পাওয়া বায় ; ইহার বৈজ্ঞানিক নাম 887৮05 £0:) ইহাই কি মহামতন্য? 

রজঃ (অ. বে, ১১1২২৫)।-_রজঃ অর্থে রুষবর্ণ) ইহা জলজন্তবিশেষ। আমরা 

সংস্কৃত ভাষায় রাঁজহাসক এবং ব্রাজীব দুইটা শব পাই; শব্ধ ছইটা কাতলা মাছের নাম। 
কাতলামাছের পৃষ্ঠ এবং পক্ষগুলি প্রায় কৃফবর্ণ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম ০0৪৪ 6৪8 
( 800080801)$ সম্ভবতঃ ইহাই বজঃ | « 
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শকুল (অ. বে, ২১।১৩৬।১)।--ইহা' শউল মাছ (00110060198103 3৮1860১ )। 
আমরা এক্ষণে আর একটা দেশীয় (17:18) ) গ্রাণিগণের আলোচনা করিব। এই 

দেশের নাম পর্ববদী ( /10)০01008 )। খোলকী ( 000505069 ) লৌতেয় (/31801- 
1109 )১ সন্দংশমুখী ( 00102018659 ), ছ্বিযুগ্মপদী (0101012908) এবং ষট্পদী (170560% ) 

ইহার অন্তগত। 

(ক) খোলকী ।--(১) কট 1-_তৈত্বিরীয়-সংহিতায় (৫11১৫) এবং বাঁজসনেযি- 
সংহিতায় (২৪৩২) অঙ্গমতির উদ্দেশে ইহার নাম আছে। টীকাঁকাঁর ইহাকে কর্কট 
( কাঁকড়া ) মনে করেন। | 

(২) কুলীকয়, কুলীশয়।__অরথ্ববেদে পুলীকয় ( ১১২২৫) শব আছে। তৈত্তিরীয়- 

সংহিতায় (161১৩) সমুজ্রের জগ্ত এরং বাঁজসনেরি-সংহিতায় (২৪।২১, ৩৫) মিত্র এবং 

সমূদ্রের জন্ ইহার উল্লেখ আছে। আধুনিক সংস্কৃত শব্ধ কুলীর অর্থে কাঁকড়া ) সম্ভবতঃ 
ইহা সামুদ্রিক কীকড়া হইবে। 

(খ) লৌতেয়।-_আঁমর! উর্ণনাভ এবং শর্কোটের নাম পাই। শ্রতততিন্ন ক্রিমিদিগের 
সহিত কয়েক প্রাণীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যাহারা এই শ্রেণী এবং ফট্পদীর অন্তর্গত । সেগুলি 
সেই সঙ্গেই আলোচিত হইবে। 

(১ উর্ণনাভ, উর্ণনাভী--( তৈ. ব্রা. ১1১1৩1৪, তৈ. আ. ৫1১1৪ ৫1১০৯ শ. ব্রা 

১৪।১1১/৮)।-_ইহা মাকড়সা; ইহার উদরের পশ্চান্দেশে কতকগুলি গ্রন্থির (8110) 
ছি আছে। তাহা হইতে রস নির্গত হয়; এ রস বায়ুজ্পর্শে দৃঢ় হইয়া লুঙ্ষ তন্ততে পরিণত 
হয়। এই জন্য ইহার উর্ণনাঁত নাম হইয়াছে 

(২) শর্কোট। - অথর্বববেদে ( ৭।৫৬1৫-৮ ) উক্ত হইয়াছে যেঃ ইহা ভূমিতে পরিসর্গণ 

করে) ইহার দুই *বাই,, মস্তক অথবা মধ্য দেহে বিষ নাই, কিন্ত পুচ্ছে বিষ আছে। 
পিপীলিকা ও ময়ূর শর্কোটকে তক্ষণ করে। ইহা বৃশ্চিক বা কাকড়ীবিছা!) ভারতের বড়জাতীয় 
বৃশ্চিকের নাম 5০010 ৪%810)176108171, 

(গ) সন্বংশমুখী ।-_অধর্বববেদে ( 41৫৬।১) কন্তপর্ব্বণের নাম পাওয়া! যায়। ইহার বিষ 
নষ্টের জন্ত মধূকবৃক্ষের উল্লেখ আছে । ইহার নামের অর্থ, ক্ক-__কবগণ পর্বণ__পর্বব ) অর্থাৎ 
যাহার দেহ কন্বণের স্তায় পর্বযুক্ত। ইহাতে আমাদের মনে হয় বে, ইহ! তেতুলিয়াবিছা 
(শতপাদিক)। আমাদের দেশীয় বড় জাতীয় ঠেঁডুলিয়! বিছা 9০০1০৫018 গণতুক্ত । 

(ত) হ্বিযুগ্রাপদী ।--খখেদে (১১৯১১) কন্কত, নকন্কত এবং সতীনকর্ষত। এই 
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তিনটাকে দাহকর প্রাণী বলা হইয়াছে । সার়ণ কষ্কত অর্থে; বিষধুক্ত করিয়াছেন। কঙ্কত 
অর্থেচিকণী। আমাদের মনে হয় যে, এই প্রাণী তিনটায় দেহ চিরুণীর মত বলিয়া এই নাম 

দেওয়া হইয়াছে । বিছা এবং কর্ণকোটরীর দেহ দীর্ঘাকার এবং তাহা হইতে ছোট ছোট পদ 
ছই সারিতে বিস্তৃত থাকে; ইহা্দিগকে চিরূণীর সঙ্গে তুলনা করা যাঁয়। কর্ণকোটরীর 
পদগুলি ক্ষুদ্র, সংখ্যায় অধিক এবং ঘনসন্িবিষ্ট থাঁকায় ইহাঁকে চিরুণীর সহিত ভাল করিয়া 
তুলনা করা চলে। অধিকন্ধ ইহাদের গাত্র হইতে একপ্রকার তীব্র রস নির্গত হয়। কক্কতের 
পদগুলি সম্ভবতঃ নাতিদীর্ঘ, নকঙ্কতের পদ অতি খর্ব, নাই বলিলেই চলে। সতীম- 
ক্ষতের ছুই সারি পদ, সম্ভবতঃ ছুই পার্থ সজ্জিত থাকে (ছুইদিকে দাড়াযুক্ত চিরুণীর মত )। 
এই সকল প্রাণী 78193, 5011991160155 গ্রভৃতি গণতুক্ত। 

(উ) ঘট্পদী বা পতঙ্গ | - আমরা নিম্নলিখিত কয় প্রকার পতঙ্গের উল্লেখ দেখিতে পাই। 

(১ অরঙ্গর (খ বে. ১০।১০৬।১০ )1--অরঙর অর্থে, যে গুন্ গুন্ করে (ক্সীণন্থরে মনত 
পাঠ করে)। এই স্থলে বলা হইয়াছে যে, ইহা মধু সঞ্চয় করে? সুতরাং ইহা মধুমক্ষিকা। 
মধুকর নামেও ইহার উল্লেখ দেখা যায় (তৈ. ব্রাঃ শ.ব্রা.)। আবার সরধ. নামেও ইহা 
অভিহিত হইয়াছে (খ. বে. ১১১২।২১১ তৈ. ব্রা. ৬।১০1১০।১, পঞ্চ, বা. ২১1৪।৪ ইত্যাদি )। 

সরঘ. অর্থে, মনে হয়_যে ছল দিয়া আঘাত করে। ভারতবর্ষে সচরাচর দুই জাতীয় মৌমাছি 
দেখিতে পাওয়! যায়-_-49013 00138% এবং 21015100109. 

(২) অল্লশযু।-_-অথর্ববেদে (৪1৩৬।৯ ) এই মক্ষিকা হস্তীকে বিরক্ত করে বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছে । সারণ বলেন, ইহা অল্পকায় (ক্ষুত্রাকৃতি ); শয়ন-স্বভাব এবং সঞ্চরণাক্ষম ( অর্থাং 

চলিতে পারে না) বীট। 0651102 বংশীয় দ্বিপক্ষবর্গের এক প্রকার পতঙ্গ (0০১১০11৪ 

81501180015 ) আছে, যাহ! হস্তীর গাত্রে ডিম পাঁড়ে ; এ ডিম ফুটিয়। কীটাবস্থ! (188 ) প্রা 
হইলে ইহা চর্ম আধাঁত করিতে থাকে। আঘাতের ভন্ হস্তীটী শুও দিয়া গাত্রের এ স্থান 
স্পর্শ করিলে কীটটা শুতে সংলগ্ন হইয়! মুখে নীত হয়। তথ! হইতে পাকস্থলীতে যাই পূর্ণ 
কীটাবস্থা এবং গুটিকাবন্থা প্রাপ্ত হয়। এ গুটিকা মলে সহিত দেহ হইতে বহিরগত হইয়া 
পতাঙ্গাবন্থা প্রাপ্ত হয়। শিগুকীটকেই গল্পপয়ু বল! হইয়াছে। 

(৩) ইন্ত্রগোপ (যু আ. উ. ২1৩1৬)।--ইহা লম্তবতঃ ০০০০106119 5817527100208:8, 

€. 00060101800 ও 0, 16080081 ইহাঁরা রক্তবর্ণ। 

(৪) উপজিহ্বিকা, উপচীবা, উপদীঙ্কা এবং পৈগ্ললাদ শাখার উপজিকা।-অথরবেদে 

(২৪, ১৯১1২) ইহার মৃত্তিকায় উচ্চ গৃহ নির্মাণের কথা আছে। এ খৃদ্ধিকা আঁবরোগের 
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(রককল্াব--স্ত্রীলোকের রক্তআাব ) ওষধ ) ইহ! বিষনাশক | ইহা উইপোকা) সাধারণ উই. 

এর বৈজ্ঞানিক নাম [61763 ০0)96905, 

(৫) খন্সোত (ছা. উ.), জোনাকি পোঁকা ।--1.501০012. 01180), ],. ০৪119 

এবং [0181)875 112810৩118, এই তিন প্রকারের জোনাকি পোঁকা ভারতে দৃষ্ট হয়। 

(৬) জভ্য, তর্দ । অ. বে. ৬৫০।১-২)।-_ইহারা শন্যনাশক পতঙ্গ । জভ্য অর্থে চর্বপ- 
কারী; তর্দ অর্থে ছিদ্রকারী। জভ্য ধান্ত ভক্ষণ করে। তদ ধান্ত ও যব নষ্ট করে। তর্দের 

ধারাঁল চোয়াল আছে। আবাদের দেশে সাধারণতঃ ছুই জাতীয় পতঙ্গ (09160015 07) 225 

এবং 08120006 হঃজাযাতাগ। ) আছে ; ইহারা শশ্ত ( ধান, যব, গম ও ভূ ) খাইয়া ফেলে। 
বাল্যাবস্থায় ইহাঁদের চোয়াল থাকে; পরে তাহা খসিয়া পড়ে। উভয়েরই মুখ দৃঢ় । ইহাদের দীর্ঘ 
চঞ্ আছে। সম্ভবতঃ শিশু পতঙ্গকে তর্দ এবং বয়ংপ্রাপ্ত পতঙ্গকে জভ্য বলা হইত। 

(৭) তৃণস্কন্দ (খু. বে. ১১৭২৩)।-_ইহাঁকে কেহ কেহ গঙ্গাফড়িও মনে করেন। 
গঙ্গাফড়িঙের বৈজ্ঞানিক নাম 117%8115 (পাতে । 

(৮) দংশ (ছা. উ. ৬1৯/৩, ৬1১০২ )।--ডাঁশ অনেকজাতীয়। ইহারা 18083 
গণতুক্ত | 

(৯) নদনিমন্ ( অ. বে. ৫1২৩।৮)।-__-এই শব্দের অর্থ শব্ষকারী। গঙ্গাফড়িঙ, এবং 
উচ্চিঙ্গট উরু ও পাঁদে ঘর্ষণ করিয়া! একপ্রকার শব্দ উৎপাদন করে। এ ফড়িঙের মধ্যে 
সাধারণ দুই জাতির নাম [15110215703 [0101তি এবং 0:05 ৮৩1০%:। ইহারা ভারতের 

সর্বস্থলেই (বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিম) দৃষ্ট হয়। উচ্চিঙ্গট (110গগপুক। সম্ভবতঃ 
উচ্চিঙ্গটকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । 

(১*) পতঙ্গ (অ. বে. ৬৫০1২, বু. আ. উ. ৬1১।১৯১ ৬২1১৪) ছা. উ. ৬৯1৩, 

৬1১০।২১ ৭1২1১, ৭1৭1১, ৭1৮1১১ ৭১৩1১ )।-_-অধ্বববেদে পতঙ্গ, পঙ্গপাল দিসি 

উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিখ্যাত ভ্রমণশীল পঙ্গপালের নাম 501)150005105. (9081108. উপনিষদে 

পতঙ্গ অর্থে ষট্পদী মনে করা হইয়াছে । 
(১১) পিগীল, পিপীলিকা ( অ. বে, ৭1৫৬1৭) ২৯।১৩৪।৬ প. ব্রা, ৫1৬1১৯১ ১৫।১৭1৮) 

বু আ. উ. ১181৯২৯) খর. ব্রা, ১1৩৮, ২১1৬ )1-_পিপীলিকা আমাদের পিঁপড়া । বঙ্গদেশে 

আমরা করপ্রকার পিপড়া দেখিতে পাই। (১) লাল বা লালসো৷ পিঁপড়া 05০018118 

গা081880109 $ ইহাদের কীটের দেহ হইতে নির্গত রসে পত্র বধ করিঙা বাষা নির্মাণ করে। 
(২) 'ডেয়ে পিপড়া 08119070185 ০0100159331 বড় ও কাল। (৩) কাঠপিপড়া 
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3108 10101016187 বক্ষ লাল, দেহ ও মন্তক কাল; দংশন বেদনাদায়ক ১ সম্ভবতঃ ইহা 
প্রসি (খ. বে, ১/১৯১।১) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রসি অর্থে দাহকর। (৪) ক্ষুদে লা। 
পিঁপড়া 50160019513 88010008159. (৫) জিয়ে পিপড়া [7 0160777710058 ৪0811105)$ 
ইহাদের মন্তক রক্তাত এবং পেট কাল। (৬) হ্ড়নড়ে বা ধাওয়া পিপড়া_70011% 
10081001715 ) ইহার রঙ. কটা; শুঁড় হুইটা লম্বা। 

(১২) তভৃঙ্গ (অ. বে. ৯২২২) ইহা একপ্রকার বড় মৌমাছি; সম্ভবত 
40571000198 1801955 অথবা 2, ৪6300805 | 

(১৩) মক্ষিঃ মক্ষিকা ।-_ধণ্থেদে (১১৬২৯) এবং অথর্ধ্েদে (১১1১২, ১১1৯1১০, 
ইহার অপক ও পচা মাংস ভঙ্ষণের উল্লেখ আছে । আমাদের সাধারণ গৃহ মক্ষিকার নাম 
110508, 00106561021 

(১৪) মটচী।-ছান্দোগ্য-উপনিষদে (১1১০১) উক্ত হইয়াছে যে, কুরুদেশে 
মটটী ছারা সমুদয় শস্ত নষ্ট হয়। টীকাঁকার ইহাঁকে বজ্জা্ি বলেন। ইহা পঙ্গপাল 
হওয়াই সম্ভব (পতঙ্গ দেখুন) [ 00012, [২০981 /১31960 9০৫, ১৯১১, পৃ. ৫১০ ]। 

(১৫) মশক ।-_-অধর্ববেদে (৫৬1৩) ইহাকে জিপ্রদংশী এবং অর্ভ বলা হইয়াছে। 
সা়ণ রিপ্রদংশী অর্ধে__সুখ, পুচ্ছ ও পাদরপ তিন অঙ্গের দ্বার! দংশনকারী এবং অর্ত অর্থে অল্প 
সামধ্য বলেন। প্ররকত পক্ষে প্রথম কথাটার অর্থ, যে তিনটা অঙ্গঘ্বারা দংশন করে। আমর! 
জানি যে, মশকের একটা দীর্ঘাকার শুণ্ড আছে, কয়েকটা হুক সৃচ্যাকার যন ত্রসমষ্টিতে ইহা 
গঠিত। এই শুণু চর্টে বিদ্ধ করিনা মশক রক্রশোঁষণ করে। ইহার ছুই পার্থ ছুইটী 
দণ্ডাকার স্পা্শন অঙ্গ আছে; প্রকৃতপক্ষে ইহারা -দংশন কার্যে কোন সহায়তা করে না। 
এই তিন অঙ্গকে ভ্রমক্রমে দংশনাঙ্গ বলা হইয়াছে। মশকগণ সচরাচর 0৩৮ এবং 
$0190৩1৩১গণভূক্ত । আমাদের সাধারণ মশক 001৯ 90525 । 

(১৬) বধ (অ. বে. ৬৫০৩)।-_সারণ অর্থ করেন, যে নাশ করে; তিনি ইহাকে 
পতন্দ মনে করেন। ইহার চোয়ালের কথা আছে। দৃঢ় পক্ষবর্গের (৮৪০15) অন্তত 
কতকগুলি পতঙ্গ ধানগাছ প্রভৃতির পত্র ভক্ষণ করিয়া বহ অনি্টসাধন করে। ইহাদের নাম 
81158 850580505) [ন. 810166151 

(১৭) খ্বান্ধর (অ. বে. ৬।৫০1৩)।- আর্য ব্যঙ্ধরের নাম পাওয়া যায়। ইহার অর্থ যে 
অব্ণ্যে নানাপ্রকার খান্ঠ তক্ষণ কয়ে। বহু প্রকার আরগ্য পতঙ্গ জানা আছে, যাহার 
গাছের পাতা, ছাল এবং কাঠ ভক্ষণ করে) কতকগুলি দারু-কাঠের তিতয় * নামী 
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্রস্তত করিয়া তাহাদের ভিতর বাস করে। সম্ভবতঃ এইরূপ পতঙ্গকেই লক্ষ্য কর! 
হইতেছে। 

(১৮) শৃচিক (খ. বে. ১১৯১৭ )1--যাহীরা স্ছচের মত লুল্্ যন্ত্র ছারা বিদ্ধ করে, 
তাহারা সুচিক। মশক; ছারপোঁক! প্রসৃতিকে স্চিক বলা যায়। সম্ভবতঃ মশক ৰা! 
ছারপোকাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। 

(১৯) হ্জয়।- _তৈত্িরীয়-সংহিতার টীকাকার ইহাকে নীলমক্ষি বলেন) সম্ভবতঃ ইহা 
কাটালে মাছি---৮07030382 1185108109 | 

(২০) স্তেগ, তেগ।-_বাজসনেয়ি-সংহিতায় (২৫১) এবং তৈত্তিরীয়-সংহিতার 

(৫91১১) অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বের দন্ত ইহার উন্দেশে উৎসর্গ করা হইত। পতৈত্ভিরীয়-সংহিতার 

টাকাঁকার ইহাকে মক্ষিক। বলেন। 
(২১) হুলিক্ষ।_( পক্দীর মধ্যে দেখুন)। কাহারও মতে ইহা! গঙ্গাফড়িঙ_ (:7/0%:8115 

(0৫118 )। 

ক্রিমি।--আমরা এক্ষণে ক্রিমি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এ সম্বন্ধে অথর্ধববেদে 

(২৩১, ৩২7 ৫২৩) বহু কথা পাওয়া যায় (10810, 01 4781559, 1, ৫ম, ৮ম, এবং 

নম সংখ্যা দেখুন )। 

ক্রিমিকে দৃ্ এবং অধৃষ্ট নামক ছুই ভাগে বিভক্ত কর! হইয়াছে (অ. বে. ৫1২৩1৬০৭ )। 
ষ্ ক্রিমি চক্ষের গোঁচর এবং অদৃষ্ট ক্রিমি চক্ষের অগোঁচর অথবা দেছের অভ্যন্তরে থাকায় 
দৃষ্টির অগোঁচর (আমর! শেষোক্ত অর্থই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া! মনে করি )। 

ক্রিমির বাসস্থান সম্বন্ধে অনেক কথ! পাওয়া যার । ইহারা পর্বতে, বনে, গাছে ও জলে 
ৃষ্ট হয় ইহাঁরা পশু বা মানবের দেহে প্রবেশ করে (অ. বে, ২৩১1৫); ইহা অন্ত মন্তক ও 
পার্ধীতে পাঁকে (স্ব. বে. ২৩১৪); চক্ষু, নাদিকা ও দস্তেও ইহা দৃষ্ট হয় (অ. বে. ৫1২৩।৩)। 
এই সকল কথা সম্পূর্ণ সত্য, তবে জানিতে হইবে যে, অরর্বঘেদে অন্তনত শ্রেণীর অন্তত 
অনেক প্রাণীকে ক্রিমি বল! হইয়াছে । আমর! দুই দেশীয় প্রাণীকে ক্রিমি বলি-_চিপিট 
ক্রিমি (7918:1051751001558 ) এবং বর্ত,ল ক্রিমি ( 11610896100100155 )। 

অর্ধরেদে দুই প্রকার চিপিট ক্রিমির উল্লেথ দেখা যায়। 
(১) শালুন (২।৩১।১,২ ) ইহা কুরীর অর্থাৎ জালের মত জড়াইয়৷ থাকে, বিশ্বরূপ 

(নানারপধারী-_দেহের বিভিন্ন স্থান বিভিন্নরূপ ), চতুরক্ষ (চাবিটা চক্ষু) সান (নানাবর্যুক ) 
এবং অন্জুন (শ্বেতা )। ইহাকে আমরা ফিতাক্রিমি মনে করি (19৮0108--7 83018 
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$01101 অথবা 1, 88510809 )। ইহার! ফিতার ভ্তায় চেগ্টা, দৈধ্যে ১০1১২ ফুট । মম্তক 

অতি ক্ষুদ্র এবং তাহাতে ৪টী ভাণ্ডের মত অঙ্গ (5:01€7) আছে, ইহা দ্বার! অস্ত্রের গাত্ে 

সংলগ্ন থাকে। এ তাগ্ড চারিটীকে চক্ষু বলা হইয়াছে। ক্ষুদ্র মন্তকের পশ্চাতে বহুসংখ্যক 

পর্ব ত্রমাঘয়ে সঙ্দিত। এই পর্বগুলির আকৃতি ও আয়তন বিভিন্ন স্থলে বিভিন্নরূপ ; এই 

জন্তই ইহা বিশ্বরূপ। 90110) এবং শালুন শবে কিছু দন্বন্ধও থাকিতে পারে। 
অথর্ববেদে ( ২৩২৬ ) ক্রিমি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তোমার শৃঙ্গ দুইটা ছিন্প করি 

এবং তোমার বিষাধার বুষুস্ত (সথলী) ভেদ করি। এই প্রাণী ফিতাক্রিমির বাল্যাবস্থা 

(07511০51985 ০611019586 বল! হয়। ইহার মন্তকের পিছনে পর্বগুলির পরিবর্তে একটা 

থলি থাকে। 

(২) অথর্বাবেদে ( ২৩২1৪,৫) উক্ত হইয়াছে যে, ক্রিমিদিগের রাজা, সচিব, মাতা; 
ভ্রাতা ও তন্বী সকলে হত হউক। ইহার বামস্থান এবং বাসস্থানের চারিদিক নষ্ট হউক। 
ইহার ফুল্পক! (ক্ষুদ্র শিশু) হত হউক । আমরা ইহাকে [960719 ৫০11000০005 নামক এক 

প্রকার ক্ষুদ্র ফিতাক্রিমির বাল্যাবস্থা (02/8810 বা! ৫৫)1)0 ০9০0850)31) বলিয়া মনে করি। 

ইহা পূর্ণাবস্থা গ্রাণ্ত হইবার পূর্বের বৃহৎ স্থলীর আকারে বর্তমান থাকে ; স্থলীটা আয়তনে শিশুর 
মাথার মত বড় হইতে পারে। ইহার ভিতরে জলের গ্তায় একপ্রকার রস থাকে। এই স্থলীর 
প্রাচীর হইতে বহু ক্ষত হুদ স্থলী প্রস্ফুটিত হয় এবং তাহাদের ভিতরও এরূপ স্থলী প্রস্মুটিত 

হইতে পারে। এইরূপে ছুই তিন বংশ একসঙ্গে বর্তমান থাঁকে। এইজন্য রাজা, সচিব, মাতা, 
ভ্রাত। ও ভঙ্মীর উল্লেখ দেখা যায়। সম্ভবতঃ ক্ষুদ্র স্থলীগুলিকে ফুল্লকা বলা! হইয়াছে। এই স্থলী 

মান্য বা! গবাদি পশুর দেহের ভিতর ( সচরাচর যকৃত ও ফুদ্ফুসে, কখনও মত্তিষব ) বদ্ধিত হয়। 

বর্ত,ল ক্রিমির অন্তর্গত করেকপ্রকার ক্রিমির উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। 

(১) অল্গ্ড, অলান্দু (অ. বে, ২৩১২৩) কৌ, স, 81৩)। ইহা অবস্থর 

(সায়ণের মতে যে নিযমুখ হইয়া গমন করে ), ব্যধ্বর (নানা পথ প্রস্তুত করিয়া গমন করে ), 
এবং পার্ধা হইতে নিগত হয় (অ. বে. ২৩১1৪)? ইহা কুরীর (অর্থাৎ জালবন্ধ)। এই সকল 
বিবরণ হইতে ইহাকে 10780910001138 00608000519 মনে হয়। ইহা দৈর্ঘ্যে দুই ফুটের উপর । 

পূ্াবস্থায ইহ! চর্শের ক্ষতন্থলে বাঁস করে। প্রায়ই পান্ধের গোড়ালির গ্ষতে দৃষ্ট হর়। 
দেশীয় লোকের! ইহাকে একটা কাটিতে জড়াইর! প্রত্যহ ১ ইঞ্চি হইতে ২ ইঞ্চি পর্যন্ত বাহির 
করিতে থাকিয়া এক পক্ষে সমুদয় ক্রিমিটাকে বাহির করিয়া ফেলে। কৌশিক-ুত্রে একথার 
উদ্লেখ আছে। | ঃ 



বৈদিক সাহিত্যে প্রাণীর কথা ৬৯ 

(২) এই ক্রিমি (অ. বে. ৫২৩1৯) ত্রিশীর্য (তিনটা মস্তকবিশিষ্টঃ তরিককুদ্, সার 
( নানাবর্যুক্ত ) এবং অজ্জুন (শ্বেতাভ )। ইহাকে 450813 10101009169 মনে কর! 

যায়। ইহা দৈর্ঘ্যে এক ফুটের উপর। মুখের চারি পার্থ তিনটা গোলাকার প্রবর্ধন আছে। 
ইহা অল্পে বাস করে। যখন প্রথম নির্গত হয়, তখন ইহার বর্ণ রক্তাভ-গীত অথব! ধূত্রাত- 
গীত থাকে ; কিছুক্ষণ পরে বর্ণ শ্বেতাভ হইয়া যায়। 

(৩) এই ক্রিমি শিশুদের দেহে (অস্ত্রে) বাস করে (অ. বে. ৫২৩২, ৭)। ইহা 
যেবাধাদ ( পৈপনলাদ শাখায় যবাষবা--যবের স্থাঁয় পরিমাঁণবিশিষ্ট অর্থাৎ যবের স্তায় দীর্ঘ), 

ক্ষষাস (লম্ফদায়ক ) এজতৎক (জোরে নড়িতে থাকে ) শ্িপবিত,ক (চাবুকের মত লম্বা ) 
এবং দৃষ্ট বা অদৃষ্ট। ইহা আমাদের ছেলেদের ছোট ক্রিমি--07)0115 51010012115 | 

ইহা অনেক সময়ে মলদ্বার হইতে নির্গত হয়। এই জাতীয় রিমি মাটি, জল প্রভৃতিতেও দৃষ্ট 
হয়। পৈরলাদ শাখার আমরা শিপভিন্নক কথা দেখি; ইহার অর্থ যাহার চাবুকের মত একটা 
ভিন্ন দেহাংশ আছে, এইরূপ হইতে পারে ? তাহ! হইলে বুঝিতে হইবে যে, দেহের এক অংশ 
চাঁবুকের মত বুলস এবং আর এক অংশ অন্তর্পপ | যবাধব! অর্থে, আমর! দৈর্ঘ্যে দুইটা যবের 
পরিমাণ ধরিতে পারি) তাহা হইলে ইহা [110)0115 11101310151 ইহারা! বৃহান্তের 
অভ্যন্তরে বাস করে। 

অধর্ববেদে আরও কতকগুলি ক্রিমির কথ! দেখিতে পাওয়া যায় (অ. বে ৫1২৩1৪১৫ )) 
ইহারা সম্ভবতঃ ক্রিমির শ্রেণীভুক্ত নহে। ইহার! এই ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে__[১) দুইটা 
সরূপ ( দেখিতে এক রকম ), (২) দুইটী বিরূপ ( দেখিতে ছুই রকম)» (৩) ছুইটী কৃষ্ণ (8) 
দুইচী রক্তবর্ণ) (৫) একটা বক্র (পিঙ্গগবর্ণ)১ (৬) একটা বক্রকর্ণ ( অর্থাৎ পিঙ্গলবর্ণ কর্ণ- 

নও » (৭) গৃ্র এবং কোক, (৮) শিতিকক্ষ, (৯) রুষ। ও শিতিবাহক এবং (১০) 
বরূপ। 

(১ সরপ'ক্রিমিষয় দুই গ্রকারের ফিতা! ক্রিমি হইতে পারে; তাহাদের দেহের পার্থক্য 
অতি সামান্ত ( শালুন দেখুন )। 

(২) বিরূপ।- হে ক্রিমি্বয়ের দেহের গঠন কৃতক্টা একরূপ হইলেও কিছু অধিক 

এভের লক্ষিত হয়। ইহার! কি; তাহা নির্ঘর় কর! কঠিন। 
(৩) কু ।- আমর! সচরাচর ছুই প্রকার কৃষণবর্পণের উকুন দেখি। একটী মন্তকের চুলে 

বাস করে (/980108183 ০8045 ) এবং অপরটী কামপীঠের চুলে দেখা যায় ( £17101085 

005); ইহাঁদিগকে বিরূপ বলা সন্বব। 



৭৪ হরপ্রসাদশনংবধ্ধন-লেখমাল। 

(8) রক্তবর্ণ।-_সম্ভবতঃ রক্তবর্ণ ছুইটী ছারপোকা হইবে । ছারপোঁকার স্ত্রী ও পুরুষ 
দেখিতে কিছু ভিন্ন ; সেই জন্ত সম্ভবতঃ দুইটা পোকার নাম করা হইয়াছে। 

(৫) বক্র ।--ইহা পিঙ্গলবর্ণের এটুলি হুওয়! সম্ভব। কুকুর ও গরুর লোমে, কথ, 
কখন মাষের গাবেও দৃ হয়। সাধারণ এটালর বৈজ্ঞানিক নাম [50065 1501005 

(৬) বক্রকর্ণ।-যাহার কর্ণ পিজলবর্ণ) সুতরাং মনে হয় যে, দেহের বর্ণ অগ্রপ। 
একপ্রকার এটুলি (0£10)000109 59৮120)1) আছে, যাহা বাল্যাবস্থায় পীতবর্ণ। 

ইছার দুইটা গোল, উন্নত, কৃষ্ণা চক্ষু আছে। ইহার উন্নত চঙ্ষদ্ব়কে কর্ণ বলিয়! মনে করা 
যায়ি। বক্রকর্ণ কি, তাহা নির্ণয় করা স্বকঠিন। 

(৭) গৃ ও কোক ।- সম্ভবতঃ গৃথ ও কোকের (কোকিলের) মত দেখিতে 
বলির! ইহাদের এই নাম হইয়াছে । আমাদের দেশে 5550105118 0:91 এবং 0000- 
০639185 ০8015 নামক দুইটী পক্ষহীন পতঙ্গ দেখা যায়। ইহাদের দেহের আকুতি গু ও 
কোকিলের মত। ইহারা! ইন্দুর ও কুকুরের গাত্রে থাকে এবং তাহাঁদের রক্ত পান করে। 
সময়ে সময়ে মনগম্কেও আক্রমণ করে। এ ছুই প্রাণীকে লক্ষ্য কর! হইতে পারে। 

(৮) শিতিকক্ষা।-_বাহার পার্খদেশ সাদা। ইহা! আমাদের খোস-পাঁচড়ার পোঁকা 
(981601653 11001019 ) হইতে পারে। ইহা মাত্র দেখা যায়; ইহার রঙ. সাদা, দেহের 
আভ্যন্তরীণ ঘন্্গুলি চরের ভিতর দিয়া দেখা যায় বলির! দেহের মধ্যস্থলে একটু কাল দেখায়। 

(৯) কষ্ধচ ও শিতিবাহক।_ইহার বং কাল এবং বাহগুলি সাদা । ইহা কোন 
এটুলি হুইবে। 

(১৫) বিশ্বরূপ।-_ইহা না”। মুদ্তি ধারণ করে। ইহাঁর দ্বারা সালুনকে উদ্দেশ কর 
হইয়াছে; অথবা পতঙ্গদের ( যেমন মাছি, মশা! ইত্যাদি ) রূপান্তরকে (1761510011210815 ) 

লক্ষ্য করা হইয়াছে। একই প্রাণী ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। 

শ্রীএকেন্দ্রনাথ ঘোষ 



তন্ত্রের প্রাচীনতা ও প্রামাণ্য 

তত্র সন্ধে কিছু বলিতে হইলে প্রথমে তন্ত্র শব্ের অর্থ ও ততনির্দিষ্ট উপাঁসনা-পদ্ধতির 
বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করা সঙ্গত। কারণ, তাহ! না হইলে তত্ত্রমতের উৎপত্তি ও ইতিহাঁস 
আলোচনা করা সম্ভবপর হইবে না। 

ব্যাপকভাবে তন্ত্র শব্ধ শাস্্মাত্রকেই বুঝাই! থাকে । তাই সাখ্যদর্শনের অপর নাঁম 
কাপিল তন্ত্র বা যষ্টিতন্ত্র; স্তায়দর্শনের নাম গোতমতন্ত্র ; বেদান্তদর্শনের নাম উত্তরতন্তর; মীমাংসা 

দর্শনের নাম পূর্ববতন্তর। শঙ্করাচাধ্য বৌদ্ধ ক্ষণভঙ্গবাঁদকে বৈনাশিক তত 
হকের অর্ধ. নামে নির্দেশ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত বাস্পতি মিশরের 

উপাধি ছিল “স্বততম্বতনত্' । তন্ত্র শব জ্যোতিবশীস্ত্রের বিভাগবিশেষ অর্থেও প্রযুক্ত হয় 
(বৃহৎসংহিতা ১।৯)। 

তবে উপাসনাবিশেষপ্রতিপাঁদক শীস্রবিশেষ অর্থেই তন্ত্র শব্ধ সাধারণতঃ প্রযুক্ত হইয়া 
থাকে এবং এই অর্থই সমধিক প্রসিদ্ধ । অবশ্থা এই অর্থে আগম শবও প্রযুক্ত হইয়া থাকে 
এবং তন্ত্র আগমের একটা বিশেষ বিভাঁগরূপে গৃহীত হয়। তবে প্রাচীনকাল হইতেই তত্র ও 
আগমের একই অর্থে প্রয়োগও ছুর্লত নহে। তন্্রসার, তত্রসুচ্চয়, ভন্ত্ালোক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নামই ভাহাঁর নিদর্শন। 

বারাহী তন্তরে আগম, তন্ত্র যামল, ডামর প্রভৃতির লক্ষণ নির্দেশ প্রসঙ্গে ইহাদের 
আলোচ্য বিষয়ের আভাস দেওয়া হইয়াছে১। কিন্তু সেই বিষয়-নির্দেশ হইতে তন্্শান্ত্ের 
তত্র আলোটা বিষ *বৈশিষ্টের তেমন কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না। বস্ততঃ উহাতে অনেক 
ও ভস্বোপসনার বৈশিষ্ট্য স্থলে পুরাণ ও তন্ত্রের আলোচ্য বিষয়ের হবু মিল দেখিতে পাওয়া 

যায়। উপলভ্যমান অন্গ্সথগুলিও অনেক স্থলেই বারাহীতশনির্দি 
লক্ষণের অনুগত মছে। 
ভি 2--22-25 

১ হৃষ্টিশ্চ প্রলঙ্নশ্চৈব দেব্ভানাং তথাচনিস্। 

সাধনষৈব সর্বেষাং পুরশ্চরণমেব চ। 

ধট. কর্দাসীধরৈব ধ্যানযোগশ্চহুর্ধিধঃ 
সপ্ততিল ক্ষিণৈযুক্তমাগদং তদবির ধাঃ॥ ইত্যাদি 



ণ২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 

অহিব্যুপ্-সংহিতায় (১* অ) পার্চরাত্র তত্ত্রের আলোচ্য বিষয়গুলিকে দশ ভাগে ভাগ 
করা হইয়াছে । মতঙ্গপরমেশ্বরীতন্ত্র বিষ্যা, ক্রিল্লা, যোগ ও চর্য্যা নামে চারি পাঁদে বিভক্ত 
হইয়াছে। টীকাকাঁর রামক্ যোগ ও চরযা স্থলে উপান্ত! ও সিদ্ধি এই নাম ব্যবহার করিয়া. 
ছেন। এই বিভাগ তন্ত্রের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু আভাস প্রদান করে। 

মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে, তন্ত্রের আলোচ্য বিষয় প্রধানতঃ দুইটা--.(১) দর্শন, (২) 
ক্রিয্া। মুলত; আলোচ্য বিষয়ের এইরূপ বিভাগ-ভেদ অবলম্বন করিয়াই কেহ কেহ তন 
গ্রন্থের দুইটা শ্রেণী নির্দেশ করেন £--(১) যোগতন্ত্র, (২) ক্রিয়াতন্ত্র। 

তন্ত্রোক্ত উপাসন! আলোচনা করিলে কয়েকটী বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যথা, 
মূলমন্ত্র, বীজমন্ত মুদ্রা, আসন, ক্কাস, দেবতার গ্রতীকম্বরূপ বর্ণ-রেখাত্মক যন্ত্র, পুজায় মং, 
মাংস, মদ্য, মুদ্রা, মৈধুন-_এই পঞ্চ মকারের ব্যবহার, কার্যে সিদ্ধি লাভের জন্য মারণ, উচাঁটন, 
বশীকরণ প্রভৃতি ষটুকর্ম্ের আশ্রক্পগ্রহণ এবং যোগাম্ষ্ঠান। অবশ্ত কালক্রমে তক্ত্রোৌপাসনাকে 

পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্ত দশ সংস্কার, শ্রান্ধ, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি বৈদিক ক্রিয়াকলাপেরও তান্ত্রিক 
ভেদ কল্পিত হইয়াছিল। 

তান্ত্রিক উপাপনার প্র/চীনত্ব ও ব্যাপকত্ব 

তন্ত্রোপাসনার বৈশিষ্্যগুলি ধীরভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাঁর, বর্তমানে বে সকল 

তত্্গ্রস্থ আমরা পাই, তাহারা যে সময়কার লেখাই হউক না কেন, এই অশ্ষ্ঠানগুলি অতি 
প্রাচীনকাল হইতে পৃথিবীর নান! দেশের লোকের স্ধ্যে নান! ভাবে চলিয়! আসিতেছে । অব 
এ কথ! সত্য যে, ভারতে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের সহিত যে দার্শনিকতা ও আধ্যাত্বিকতাঁর সমাবেশ 

করিবার একটা চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন বিভিন্ন দেশের আদিম অধিবাসীদিগের মধো 

নাই-_তবে যে তাহাদের মধ্য প্রচলিত আচার তাঙিকতার অতি গ্রাচীনতা স্থচিত করে দে 
সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। 

তন্ত্রের ষট্কর্মের ও কৌাচারের অনুপ ভরা, উপাসনা মাদির ব্যবহার, 
শক্তিতে বিশ্বীস-_বিভিন্ন প্রাচীন জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যা, বস্তুত; প্রাজন ধরণের 

এইগুলিই ছিল অঙ্গ। 
অপরকে বশীভূত করিবার জন্ত বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের অনুষঠানও প্রাচীনকালে বিশেষ 

রূপেই গ্রচলিত ছিল। তুলনামূলক ধর্শতত্বের আলোচনাকারিগণ এইরপ ক্রিয়াকে 5)1- 



তন্ত্রের প্রাচীনত। ও প্রামাণ্য ৭৩ 

080১800 বা 10118865৩ 108810 নামে অভিহিত করিয়াছেন» । “মোম অথবা তজ্জাতীয় 

কোন জব্যের দ্বার! ব্যক্তিবিশেষের প্রতিক্কতি প্রস্তুত করিরা, ও প্রতিকূতিকে অভিমন্ত্রিত করা 
ধরব শক্রর অঙ্গাদি অথবা প্রাণ নষ্ট করিবার জন্য নখাদির দ্বারা এ প্রতিকৃতিকে আহত করা 
অথবা অগ্নিতে দ্রবীভূত করার প্রথ! সেমেটিক জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল 1৮ কেহ কেহ 
অনুমান করেন, ইরাদীয়দিগের মধ্যেও এইরূপ আচার বর্তমান ছিল। 

উপাসনার অঙ্গরূপে ইন্জ্রির-পরতঙ্ত্র কার্ধ্যাবলীর উদ্দাহরণও বিভিন্ন দেশে দেখিতে পাওয়া 
যায়। ্রীস্ ও রোমে “পান” পূজায় এইরূপ কার্য্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রশীস্তমহাসাগরের 
কোন কোন দ্বীপে আজ পর্য্যন্ত গ্রকাশ্তভাবে স্ত্রী-সঙ্গাদি কার্য ধর্থানুষ্ঠানের ' অঙ্গরূগে বিবেচিত 
হয়' ৷ এই ইন্তরিয়-পরতন্ত্রতা বা লিঙ্গ-পুজার চিহ পরবর্তী যুগে নানা বেশে নান! ধর্থানুষ্ঠানের 
মধো দেখিতে পাওয়া যায়৷ ওয়াল্ সাহেবের মতে সমস্ত ধর্মে গৌণ অথবা মুখা ভাবে লিঙ্গ- 
পূজার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়* | নারক নায়িকার প্রেম ও রতিনুখ ভোগের বিস্তৃত বর্ণনাকে 
রূপক কল্পনা করিয়া ভগবছুপাঁননার বিবরণ সুফী, বৈধব এবং খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত 
ছিল। নিজেকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করিয়া তগবছুপাঁসনার প্রথা তঙ্জে ও খ্রীষ্টান সম্প্রদদায়বিশেষের 

মধ্যে অজ্ঞাত ছিল না। ধর্শোৎকর্ধ লাভের জন্য মাদক দ্রব্যের ব্যবহারের উল্লেখও নানাদেশের 

আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে পাওয়া যায় *। 

সমন্ত দেশেই অভিচার-কার্যে আপাততঃ নিরর্থক শব-সমষ্টির অলৌকিক শক্তিতে 
বিশ্বাসের আতিশয্য দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুত: যে শবটা সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য, তাহাই অধিক 
কলো-ধায়ক বলিয়! মনে করা হয়। 

১ চ07010155 0 9০০০:০£১---56০৪--প্রথম খও--পৃ, ২৬২; 

001060 8০9881-], ও, চাদে, ১০ | | 

২ 5877100 81281০-10 01610 570 0555109501601--711002000500 - ২৪২-১৪৩। 

৩ 0০8791 0611)8 /0010201081051 5০0150? 80008), ৭ম খণ্ড --পৃ. ৫৪৭ প্রভৃতি । 

8 95য-70:51510 870. 9900001190 01 2117710/6 2৪০৪৩0০077৭, ২৭০২৮ । 

৫ এস্পৃ, ২৩ 

৬ 56% 85৫ 96-দ018017--/211--পৃ. ২। 

৭. 2000095 0910816-77510--50, 11 ৪১০ ৪১৬ গ্রন্ৃতি। 
১৪ ও 



ণ৪ হরপ্রসাদ-সংবধ্ধন-লেখমালা 

ভারতে তান্ধ্রিকতা 

তান্ত্রিক আচার ভারতে কতদিন হইতে প্রবন্তিত হইয়াছে, সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, দ্রাবিড়ার্দি বিভিন্ন অনার্ধ্য জাতির মধ্যে 

গতি মু তারজিকাচারের অনুরূপ আচার অতি প্রাচীন কালেই ভারতে এবং 
নিদর্শন তৎসমীপবর্তী দেশে গ্রচলিত ছিল এবং তাঁহাঁদের নিকট হইতেই ভারতীয় 

আর্ধ্যগণ উহা গ্রহণ করিয়। নিয়মবন্ধ করিয়াছেন১ । 

কোন কোন তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের প্রথম সুচনা প্রাগৈতিহাসিক যুগেই ভারতে পাওয়া 

বায়। ক্রদ্ ফুট প্রাগৈতিহাসিক যুগের দ্রব্যসমূহের মধ্যে কয়েকটা লিঙ্গ-ৃর্ি আবিষষার 

করিয়াছেন; । 

অধ্যাপক স্ঠামশাস্ত্রীর মতে গ্রীষ্টের জন্মের সহস্র বৎসর পূর্বেই ভারতে তান্ত্রিক 
অনুষ্ঠানের পরিচয় পাঁওয়া যার *। শ্রীষ্ট-ূর্বর ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর ভারতীয় কতগুলি মুদ্রার 
উপর যে সমন্ত দুর্বোধ্য চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মতে তাহ! তাত্িক যন্ত্র ছাড়া আর 

কিছুই নহে। 
বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম অংশেও তান্ত্রিততাঁর পূর্ব রূপ নিঃসন্দিপ্ধরূপেই পাওয়া 

যায়। তান্ত্রিকদিগের মতে সমস্ত তন্ানষ্ঠানই বৈদিক__বেদ হইতেই তন্ত্রের উৎপত্তি। এমন 
কি, বৈদিক মন্ত্রের মধ্যেই তান্ত্রিক বীজমন্ত্রাদি অনুন্যাত রহিয়াছে বলিয়া 

বৈদিকযুগে তাত্্িকতা তাঁহারা মনে করেন সাধারণ ধারণা এই যে, তন্রমত অরর্ববেদের 
সৌভাগ্যকাণ্ড হইতে গৃহীত হইয়াছে । কোন কোন তন্তগ্রন্থে এই বিষয়ের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া 
যায়। নেপাল দরবার লাইব্রেরীর কালীকুলার্ণবশ্তন্ত্রের পুথির প্রথমেই আছে-_“অথাঁত 

আধর্ব পসংহিতায়াং দেবুষাঁচ”। রুদ্রযামলের ১৭শ পটলে মহাঁদেবীকে অরথ্ববেদশাঁখিনী বলা 
হইয়াছে । দামোদর-কৃত যন্তরচিন্তামণি:গ্রন্থের ভূমিকার গ্রন্থ-প্রশংসা-প্রসঙ্গে উহাকে অথর্বাবেদ- 

সারভূত বলা হইয়াছে। কুঁলার্ণবতন্ত্রে (২১৭ ) কৌলাচারেরও বৈদ্দিকত্ব প্রতিপাদিত 
হইয়াছে। এ গ্রন্থে (২৮৫) কুলশান্ত্রকে “বেদাত্মক” বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে এবং 

১ 'বিশ্ববাণী' প্জিকায় (১৩৩৬-পৌঁব পৃ, ৬৪৫-৬৪৮) মঙ্লিখিত 'তঙ্্ের উৎপততিস্থান' শীর্ষক প্রবন্ধ রষ্টবা । 
২ 7, ০০:০--০///৫7০% 07 17272% 22161520৮6 272 270/০-22850750 47252%48285 

পৃ. ২০১৬১, ১৩৯। |] 

৩ 4/72/2% 4471701/--১৯৯৬) পৃ. ২৭৪ প্রস্ভৃতি । 
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কুলাচারের মূলীতৃত কয়েকটা শ্রুতি উদ্ধৃত হইন্বাছে (২1১৪০_+১৪১)। অধ্যাপক যুক্ত 
্ামশাস্্ী দেখাইয়্াছেন_ তান্ত্রিক যন্ত্র ও চক্রের বর্ণনা অর্ববেদ, তৈত্তিরীয-আরপ্যক প্রভৃতি 
বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায়ঃ ৷ সৌন্দরধ্যলহরীর ৩২শ গ্লোকের টীকায় লক্্মীধর ক্রীবিদ্যার বৈদিক 
প্রতিপাদনের জন্ত তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক হইতে শ্রুতি উদ্ধত করিয়াছেন। 

সম্পূর্ণ পক্ষপাতশৃনঠ দৃষ্টিতে দেখিলেও বেদের মধ্যে তান্তরিকতার আভাস ্ পষ্টতই অনুভূত 
হয়। এতরেয্ আরণ্যকে (৪1২৭) তাষ্্িকমন্ত্ের সম্পূর্ণ অস্থুরূপ একটা মন্ত্র পাওয়া! যায়। 
সায়ণাঁচার্য্ের মতে এ মন্ত্র অভিচার-কর্মে প্রযুক্ত হয়। 

ধর্মার্ঘ ইন্ত্িয়োপভোগের নিদর্শনও বেদের নান! অংশে পরিলক্ষিত হয়। শতপথ ব্রাহ্মণ, 
বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থ স্ত্র-সঙ্গাদির একটা আধ্যাত্মিক ভাব দেখাইবার চেষ্টা দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। বামদেব্য উপাঁসনার স্পষ্ট নির্দেশ, কোনও ভ্ত্রীলৌককেই পরিহার করিবে না। 

মাদক দ্রব্যের ব্যবহারের উল্লেখও বেদের মধ্যে একাধিক স্থলে দেখা যায়। সৌত্রামণি- 
যজ্ঞে ইন্ত্র, সরম্বতী ও অস্বিদবয়কে সুরা প্রদান করিবার বিধান আছে। বাক্গপের যজেরও 
বিধি এইরূপ । যজ্ঞকার্যে বহুল ব্যবহৃত মো*রসের মাদকতা গুণের সবিশেষ বর্ণনা বৈদিক 
সাহিত্যে আছে। 

তান্িক অনুষ্ঠানে পশুবলির স্কায় বৈদিক যজ্ঞে পণ্ড নিহত করিবার প্রথা ছিল। এই 
উপলক্ষে নর, অশ্ব, বৃষ, মেষ ও ছাগ বলি দিবার বিধি ছিল। 

তাস্ত্িক হটকর্মেরও কিছু কিছু পরিচয় বৈদিক যুগেই পাওয়া যায়। অথর্ধবেদের 
অধিকাংশই ত এইরূপ কার্য্যের বিবরণে পরিপূর্ণ । খণ্েদের দশম মণ্ডলে (১৪৫১ ১৫৯ নৃক্তে ) 
মপত্রী-বিনাশন ও পতিবশীকরণের কথা আছে। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় (২1৩৯১) সাংগ্রহণী 
নামে এক ইঞ্টির বিবরণ পাওয়া যায়। এই সাংগ্রহণী ইষ্টি ও তারিক বশীকরণের মধ্যে বিশেষ 
কোনও পার্থক্য নাইু। তৈত্তিরীর-বরাহ্মণ হইতে (২৩১০) জানিতে পারা যায়, গ্রজাপতি- 
দুহিতা সীতা সোমকে বশীভূত করিবার জন্ম আভিচারিক ক্রিয়ার আতয় গ্রহণ করিয়াছিলেন 

বৌদ্ধ ও জৈনদিগের গ্রাহর্ভাবকালেও তাঁনত্রিক আচার প্রচলিত ছিল । তত্র শব স্পত: 
উল্লিখিত না হইলেও তান্তিক আচারের অরূপ আচারের উল্লেখ প্রাটীন বৌদ্ধ ও জৈন 
বান্ধও জৈনসাহিত্যে সাহিত্যে একাধিক স্থানে পাওয়া যায়। ডাঃ প্রযুক্ত বেণীমাধব বড়, ও 
আকতার উদ্নেখ ডাঃ শ্রীযুক্ত বিনরতোষ তটাচার্ধ্য যথাক্রমে 4. 13760 ০1 [েত- 

3000171900 10018 22110901195 (পৃ. ১৯৬-১৯৭) ৩৩৭ )১ 08109 1616৮ 
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ণ৬ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 

(1905) ১৯২৭। পৃ. ৩৬২-৩৬৩ ) ও বরোদা হইতে প্রকাশিত সাঁধনমালা গ্রন্থের ভূমিকা, £। 
561১ 10700 18151 13000101907 (200813০0115 31980081881 15308101) [18311006 

--ড০1. 5) প্রভৃতি গ্রন্থে ও প্রবন্ধে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন । তাহা ছাঁড়া, তেবিজ্ঞ- 

সুত্ত হইতে জানিতে পাঁরা যায়__-একদল শ্রমণ ও ব্রাক্ষণ শরীর-রক্ষা ও অনিষ্ট-পরিহারের জন্ত 

মন্ত্রাদি শিক্ষা দিতেন । কেহ কেহ পরের নানাবিধ উন্নতি বা অবনতি সাধনের জন্য মন্তরাদি 
শিক্ষা দিয়া বেড়াইতেন। ব্রহ্মজালন্ৃতেও তন্ত্রাচারসদৃশ একাধিক আচারের উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

তন্ত্গ্রান্থের প্রাচীনত। 

তাঙ্জিক আচারের অনুরূপ আচার অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত থাকিলেও 
উপলভ্যমান তন্ত্গ্রন্থগুলিকে অত প্রাচীন বলিয়! স্বীকার করা যায় ন!। বস্তুতঃ, সুপ্রাচীন কোনও 

গ্রন্থে তঙ্্র শব্দের উল্লেখ পর্যন্ত পাওয়া যায় না। সত বটে, বৈদিক সাহিত্যেও তন্ত্র শবের 

ব্যবহার আছে -- তবে তাহা শীন্তরবিশেষ অর্থে নহে। তান্ত্রিক উপনিষদ্ গ্রন্থসমূহ বৈদিক যুগে 
রচিত কি না, সে মন্বন্ধে সন্দেহ আছে। তাহাদের ভাব ও ভাষা বৈদিক যুগের বলিয়া গ্রতীতি 

হয়না। পক্ষান্তরে কোন কোন তনগ্র্থে অপেক্ষারুত আধুনিক অনেক বিষয় দেখিতে পাওয়া 
যায়। গোঁপীনাথ রাও তাহার [1610769 ০1 171000 1002000£8013) গ্রন্থে ( ১ম খণ্ড - 

১ম অংশ- ভূমিকা পৃ. ৫৫ ) দেখাইয়াছেন, বৈষ্ণব ও শৈব আঁগমের অনেক গ্রন্থে ৭ম--১১শ 

শতাবীর ব্যক্তি বা বস্তবিশেষের উল্লেখ আছে। তারার উপাসনা এবং তারোপসনাপ্রতিপাদর 

গ্রন্থসমূহ গ্রীহ্ীয় ষষ্ঠ কি সপ্ঘম শতাবীর পূর্ববর্তী "্ছইতে পারে না --শ্রীযুক হীরানন্দ শাস্ত্রী 
মহাশয় এইরূপ প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ১। অভিনবগুণ্ের তন্ত্রালোকে গ্রন্থের 
জররথ-কৃত ীকায় একটা শ্লৌক উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা হইতে জানিতে পার! যায় যে, কুলাচাঁর 
মীননাথ বা মৎস্থেননাথ করুক পৃথিশীতে অবতারিত হইক়্াছিলং । ষোড়শনিত্যাতন্ত্র নামক 

গ্রন্থে স্পষ্টই লেখ! আছে; 

“তন্্ং মুক্তা, ভুবনে নবনাতৈরকল্পয়ৎ (1)।' 

১.:07810) 2100 ০910 0 1217-01601017 81075010265] 581৮605 ০, 20-পৃ, ১৯, 

২ ভৈরব্যা তৈরবাৎ প্রাপ্তং যোগং ব্যাপ্য ততঃ প্রিয়ে। 

কামরণে মহাপীঠে যচ্ছন্দেন হহাত্মন! ॥ 

তৎসকা শাত্ত, নিদ্ধেন মীগাখ্যেস বরাননে । 
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ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, নাথ-সম্প্রদায় কর্তৃকই তন্ত্র (অন্ততঃ কুলাচার ) প্রবর্তিত 

হয়। গ্রী্রীয় নবম শতাব্দীর পূর্বে নাথ-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয় নাই__ইছাই '183811)6৬ 

প্রভৃতি পত্তিতবর্গের মত। তাহা হইলেই ধরিতে হইবে, এ সময়ের পূর্বে কৌলত্ প্রচারিত 
হয় নাই। 

কতকগুলি তন্গ্রন্থে আবার অত্যাধুনিক বিষয়েরও উল্লেখ দেখা ঘায়। যোগিনীতন্ত্ে 
(১৩১৪) কুচবিহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিষ্ুসিংহ বা বেগুসিংহের বিবরণ আছে। 
বিশ্বসারতঙ্ত্রে বৈষ্বকুলচূড়ামণি নিত্যানন্দপাদের জন্মবৃত্বান্ত উপনিবন্ধ হইয়াছে; । মেরুতন্তর 
ইংরে্জাতি ও লগুনের উল্লেখ আছে* । কোন কোন তন্থে (বিশেষত: শাবর তস্ত্রে) বিভিন্ন 

প্রাদেশিক ভাষার মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যাঁয়। উহার দ্বারাও ধঁ সকল গ্রন্থের আধুনিকত্বই 
সচিত হয়। 

স্পষ্ট: আধুনিক এই সকল গ্রস্থকে অপৌরুষেয় বা শিবাদি দেব-প্রণীত বলিয়া চালাইতে 
গেলে স্বতাবতই সকলের মনে একটা সন্দেহ জাগিতে পারে। প্রাটীন কালেও যে এরূপ সনোহ 
কাহারও মনে জাগে নাই, তাহা! নহে। প্রসিদ্ধ 'বৈষ্বাঁচার্য্য যামুনাচাধ্যৎ স্পষ্টতই ত্বীকার 

করি্নাছেন যে, একদল ভণ্ড বর্তমান কালেও আগমের নামে আগম-বিরন্ধ বিষন্বের প্রচার করে। 

তাহা ছাড়া এক সম্প্রদায় আর এক অম্প্রদায়ের দৌষোদঘাঁটনের সময় উবার অর্বাচীনত্ব 

গ্রতিপাদন করিতে প্রয়াসের ক্রটি করেন নাই। পাঞ্চরাত্রপ্রামাণ্য গ্রন্থে বেদোত্তম স্পষ্টই 

বলিয়াছেন, _ 

... পকেনচিদবীকৃতনেন ক্ষেত্রজ্েন মহেশ্বরসমাননায়। অরীমার্গবহিক্বতেয়ং প্রক্রিয়া 
বিরচিতা। তত্ামসামান্েন কেচিদ্ ভ্রান্ত মহেশ্বরোপদি্টমাগ্গমবলগিতবন্তঃ” অর্থাৎ মহেখর 

নামে অর্ধাচীন এক ব্যক্তি বেদ-বিরদ্ধ তত্মার্গ প্রচার করে। নামসাদৃশ্যনিবন্ধন কেই কেহ 

মে উহীকেই মহাদেব-প্রণীত মনে করিয়া এ মার্গ অবলম্বন করিয়াছে 

আবার যাুনাচার্ধ্য তাঁহার তত্-প্রামাণ্য গ্রন্থে পাঞ্চরাত্রবিরোধীদিগের মত উপস্থাপন 

করিবার সময় বলিয়াছেন, 

১ মহানির্ব্যাণতন্ত্র (ইংরেজী অনুমাঘ )- মম্মখনথ দত্ত ভূমিকা পৃ. 21 

২ ইংরেদা মবযটপঞ্চ লগ্ুজাশ্চাপি ভাঁবিনঃ। 

ও আদান্বেংগি হি দৃষ্ুত্তে কেচিদাগমিকচ্ছলাৎ। 

অনাগমিকসেবার্থং ব্যাচক্ষাপ! বিচক্ষণাঃ | 

স্আগষপ্রাদাপা--পৃ, ৪ । 



৭৮ হরপ্রসাদ-সংবন্ধন-লেখমাল। 

বাস্থদেবাভিধানেন কেনচিদ্ বিপ্রলিপ্গ,না । 
প্রণীতং প্রস্ততং তন্ত্রমিতি নিশ্চিন্ুমো৷ বয়ম্ ॥ 

অর্থাৎ বাসুদেব নামে এক প্রবঞ্চক ব্যক্তি এই তন্রশান্ত্ গ্রণয়ন করিয়াছে । 
পাঞ্চরাত্রমত-নিরাস-গ্রসঙ্গে কোন কোন পুরাণেও এইরূপ কথ! দেখিতে পাওয়া যায়। 

কৃষ্মপুরাণের মতে সাত্বতবংশীয় অংগ নামক ব্যক্তি কুণ্ডগোলাঁদি জাতির জন্য এক শান্তর প্রবর্তিত 
করেন। তাহার নামানুসারে এই শান্তর সাত্বত শাস্ত্র নামে পরিচিত । 

বন্তত:, ছলনার জন্ত হউক আর নাই হউক,কোন কোন তন্ত্গ্রস্থ যে অনতিগ্রাচীন কালে 
ব্যক্তিবিশেষের দ্বারাই রচিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ কোন কোন তন্গ্রন্থের মধ্যেই 
ম্পষ্টরূপে পাঁওয়! যায়। দেবতার নিকট হইতে ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা কোন কোন গ্রন্থ 

ভূতলে অবতারিত হইয়াছিল বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছে_আবার কোন কোন গ্রন্থ ব্যক্তি 
বিশেষের রচনা বঙলিয়াই নির্দিষ্ট হইয়াছে । নেপাল দরবার লাইব্রেরীর গ্রীমতোত্তর তন্ত্র শিব 
কর্তৃক পার্বতীর নিকট প্রকাশিত হইলেও উহ! শ্রীক্ঠনাথাবতারিত ; মহাকৌলজ্ঞানবিনির্ণঃ 
মতস্যেন্্রনাথাবতারিত ; ব্রহ্মযামলান্তগ্গত যোৌগবিজয়ন্তবরাজ ম্বর্গ হইতে পিপ্ললাদ মুনি কর্তৃক 

আনীত। প্রবাদ এই যে, কাশ্মীর শৈবদিগের মৃলগ্রস্থ শিবহুত্র মহাদেব কর্তৃক বন্গুপ্তের 
নিকট স্বপ্নে প্রদত্ত হইয়াছিল। আবার &ঁ নেপাল লাইব্রেরীরই পূর্ববায়ায়তন্ত্র রত্রদেব কর্তৃক 
রচিত হইয়াছিল- ্রন্থপুম্পিকায স্পষ্ট এই কথ! দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ এ লাইবেরীর 
জ্ঞানলক্মী বা জয়াখ্যসংহিত। চন্্রদত্ের রচন! বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 

কিন্তু কতকগুলি তত্রগ্রস্থ আধুনিক-_এমন কি, অত্যাধুনিক হইলেও সমগ্র তন্তরশীন্ত্রকে 
অথবা ত্গ্রস্থমাত্রকেই আধুনিক বলা যাইতে পারেনা । বস্ততঃ, তশগ্রস্থের মধ্যে অনেকগুলি 
যে স্ুগ্রাচীন, সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। আর তন্ত্রের ভাবধারা যে অতি প্রাচীন কাল 
হইতেই চলিয়া আসিতেছে, তাহা ইতঃপূর্বেই দেখান হইয়াছে। একাধিক পুরাণে যে 
তত্র-নিন্দা বা তস্্োৎপত্তির বিবরণ পাওয়া! যায়, তাহাতে তন্্রশান্রকে অন্ততঃ সেই সেই পুরাণ 
অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তঙ্ত্বিরোধী সম্প্রদায় মছুসংহিভা 
প্রভৃতি গ্রন্থের কোন কোন বচনকে তন্রনিন্দাপররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাঞ্চরাত্র ও 
পাগুপতসম্পরদাযেত্স উল্লেখ একাধিক ধর্ণশাস্্ গ্রন্থ মহাভারত ও পুরাণগ্রন্থে দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

কত গুলি অন্্গ্রন্থের সময় একরূপ নিশ্চিত ভাবেই স্থির করা যায়। মহাঁমহোপাধ্যায 
শীযুক্ত হরগ্রমাদ শীন্্ী মহাশয় গুগু-যুগের লেখা কতকগুলি তত্গ্রস্থের পুি নেপান দরবার 



তন্ত্রের প্রাচীনত। ও প্রামাণা ৭৯ 

লাইব্রেরীতে দেখিয়াছিলেন এবং তাহাদের বিস্তৃত বিবরপও তিনি এ লাইব্রেরীর গর্ব 
তালিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 

বৌদ্ধ ততগ্রসথর পূর্ববরূপ স্বরূপ বৌদ্ধ ধারণীগুলি খুব প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাঁই। 
বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন বহু ধারণী সংবলিত স্ুরঙ্গমসূত্র পাঠ করিতেন । বীল 
সাহেবের মতে এই গসথ রী প্রথম শতাবীর পরবর্তী হইতে পারে না--যেহেতু পঞ্চম শতাবীতে 
চৈনিক পরিক্রাজকের নিকট ইহা অতিশয় সন্মান ও শ্রদ্ধার বস্ত বলিয়! পরিগণিত হইয়াছিল । 
ইউয়ান্-চোয়াঙের মতে মন্ত্রযান সম্প্রদায়ের ধারণী বা বিভ্যাধরপিটক গ্রীপ্রীর় প্রথম বা দ্ধিতীয় 
শতা্ীতে মহাসাজ্বিকদিগের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে । 

তারনাথের মতে বস্থবন্থুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অসঙ্গ কর্তৃক বৌদ্ধদিগের মধ্যে তন্ত্র প্রবন্তিত হয়। 
তিনি তাহার গ্রন্থের এক স্থানে বলিয়াছেন,_-সরহ ববুদ্ধকপাঁলতনতর, লুইপা 'যোগিনীসঙ্চ্ধ্যা 
কম্বল ও পদ্মবজজ “হেবজ্ঞতন্ত্রঃ কৃষ্ণাচাধ্য “সম্পুটতিলক' ললিতবন্জ “ুষ্ষমারিতন্ত্' 
গর্ভীরবন্জ “মহামায়া” এবং পীতো নামক এক ব্যক্তি “কালচক্র তক প্রবর্তন করিয়াছেন । 

ইহা ছাঁড়া খরীীয় সপ্তম শতাঁবীর হস্তলিখিত জাপানের হরিউজি বিহারে রক্ষিত পুধিতে 
পাচখানি তন্গ্ন্থ দেখিতে পাওয়। যাঁর়। বৌদ্ধ শ্রমণ অমোঘবন্ত্র ৭৪৬--৭৭১ তরী্টাবে 
চীন দেশে ছিলেন। তিনি চীনা ভাষায় ৭৭ খানি গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন। তত্মধ্যে 
উ্ধীযচকরব্তিতন্ত, গরুড়গর্তগতন্র, বজ্রকুমারতনর প্রভৃতি কয়েকখানি অন্গ্রস্থের উল্লেখ পাওয়া 
যায়। অতীশ দীপঙ্কর চতুর্বিধ তন্ত্র পারদর্শী ছিলেন-_এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়, | খ্রী্টয 
শধম শতাবীর প্রারস্তেই তন্ত্রোপাসনা এবং কতগুলি তত্বগ্রন্থ কাদ্বোজে প্রবর্তিত হয়। 
(৮ 0. 85804120180 71990] 08872) _পঞ্চম খণ্ডঁ-গৃ. "৫৪-৭৬৮। এই 
কল গ্র্থ ভারতে যে এ সময়ের অনেক পূর্বে বর্তমান ছিল, তাহা স্পষ্টতই অঙ্গুমিত হয়। 

উপরিনিরদিষ্ট বিবরণ হইতে স্পষ্টই গ্রতীতি হয় যে, ততগ্রস্থের মধ্যে কতকগুলি খুবই 
্রাচীন। কাজক্রমে 'গুরাণাদির মত তাঁহারও অনেক স্থান যে সাং্কত ও পরিবর্ধিত না 
হইয়াছে, এমন নহে। তবে কতকগুলি তত্র যে, অপেক্ষারুত আধুনিক যুগে রচিত হইয়াছিল, 
তাহাও নিশ্চিত। 

চিনরিরীরিবাররারাররেবা ররর কারের 
১ ডাঃ শ্রীযুক্ত বিময়তোষ তট্টাগারধ্য মহাশয়ের মতে সরহ প্রভৃতি খুব প্রাচীন কালের লোক--ধরীটীয "নন শতাকীতে পাতৃতি হইয়াছিলেন। (]. 9, 0. তি. 3.__১৪শ খপ. ৩৪৩ প্রভৃতি | 
২*শরচজ দাস], 9. পু, 5.০]. 1. 71. 17-১ষ খগ--১ম অংশ--পৃ.৮। 



৮০ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 

তন্ত্র-প্রামাণ্য 

তন্ত্গ্রস্থ বা তান্ত্রিক আচার যত প্রাচীনই হউক না কেন, ইহার প্রামালিকতা৷ সন্ধে 
অতি প্রাচীনকাল হুইতেই বিভিন্ন মতের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া! যার। তাঙ্জ্িক আচা্য্যগণ 
ইহার প্রামাণ্য স্থাপনের জন্য ইহার বৈদিকত্ব ও অপৌরুষেরত্ব প্রাতিপাঁদন করিতে প্রচুর চেষ্টা 
করিয়াছেন। কেবল তন্ত্রের প্রামাণিকতা আলোচনার জন্যই একাধিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। 

ইহাদের মধ্যে যামুনাচাধ্য-কৃত 'তন্তরপ্রামাণ্য”, বেদোতম-রুত “পাঞ্চরাত্রপ্রামীণা”, বেদাস্ত 
দেশিকাচার্য-কৃত 'পা্চরান্মি-রক্ষাৎ ও ভট্রোজি দীক্ষিত-কৃত “তন্ত্রাধিকারিনি্ণন* বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । ইহা ছাড়া অন্ঠান্ত গ্রন্থমধ্যে প্রসঙ্গক্রমে ভাস্কররায়। লক্মীধর প্রভৃতি এই 

বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন । এই আলোচনার একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ 
সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য স্থাপন করিয়! অপর সম্প্রদায়গুলিকে অপ্রমাঁণ বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। 

তাই পাঞ্চরাত্রগ্রন্থে শাক্তের নিন্দা ও শ্শক্তগ্রন্থে পাঞ্চরাত্র-নিন্দা বুল পরিমাণে দেখিতে 
পাওয়া! যায়। এক সম্প্রদায়ের গ্রন্থের মধ্যেও আবার তন্তর্গত উপ-সম্প্রদায় ও শাখার 
নিন্দা প্রচুর পরিমাণে কর! হইয়াছে । কৌলমার্গাবলঙ্িগণ সময়মার্গের, সময়মার্গীবলঙিগণ 
কৌলমার্গের, পন্বীচাঁরিগণ কুলাচারিগণের, কুলাচারিগণ পশ্বাচারিগণের তৃয়োভূ নিনা 
করির়াছেন। 

এইরূপ নিন্দার সূচনা আমরা প্রাচীন গ্ন্থেই দেখিতে পাই। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন এ 
যে স্থলেই তাঙ্ত্রিক আচার সদৃশ আচার উল্লিখিত হইয়াছে, সে স্থলেই ইহ! যে নিন্দনীর, তাহ 
প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । বৌদ্ধগ্রন্থে অনেক স্থলে ইহা দুকত বা ছুষ্কত নামে 
অভিহিত হইয়াছে । কোন কোন ধর্মশীন্ত্রের বচনকে যে পরবর্তী ব্যাখ্যাত্বগণ ভন্ত্নিন্বাপররূগে 
ব্যাধ্যা করিয়াছেন, তাহা'ইত:পূর্ব্েই উল্লিখিত হইয়াছে । পুরাণে, এমন কি, কোন কোন 
তন্ত্রেও স্পষ্টতই তন্ত্রের নিন্দাবাদ উদ্ঘোষিত হইয়াছে । 

পুরাপািগ্রন্থে কেবল তন্রনিন্বাস্থলেই যে তত্ত্শান্রকে অবৈদিক ও বেদবাহ্থ বলা 
হইয়াছে, তাহা নহে। বিভিন্ন উপাসনা-পদ্ধতির উল্লেখগ্রসঙ্গেও তন্ত্রোপাসন! ও বৈদিকো' 
পাসনা শ্বতন্ত্রপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । ইহা হইতে বুঝ! যায় যে, পুরাপাদির মতে তন্ত্রোপাসন 
বৈগগিকোপাসনার অন্তভূক্তি নহে। গুগ্ত-বুগে লিখিত নেপাল দরবার লাইব্রেরীর নিশ্বীসতত 
সংহিতা নামক তগগ্রন্থেতঞ্জের অবৈদিকন্ববাদের প্রথম সুচনা পাওয়! যায়। সৌনির্য-লহনীর 
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টাকার লক্মীধর কৌলমার্গকে স্পষ্টই অবৈদিক বলিয়াছেন। ভৈরবডাঁমরের মতে আঁপাঁততঃ 
সুগমরূপে প্রতীরমান তন্ত্র ছৃষ্টদিগের প্রতারণার জন্ত প্রণীত হইয়াছিল; । 

কোন কোন তন্ত্রে আবার বেদের প্রতি একট! বিরোধের ভাব দেখা যাঁয়। যাজবন্্য- 
শ্বতির টীকাঁকার অপরার্ক একটী বচন উদ্ধৃত করিয্লাছেন, তাহাতে তম্তরদীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির 

পক্ষে বৈদিক শ্রান্ধাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে । 

নেপাল দরবার লাইব্রেরীস্থিত কাকচণ্ডেশ্বরীমত নামক অন্ত্গ্রন্থের মতে শ্ছিবিরত্ব 
প্রাপ্ত' বেদের সাহায্যে সিদ্ধিলাভ হয় না। (বেদানাঞ্চ বয়োৎর্থেন ন সিদ্ধিন্তেন জায়তে |) 

কুলার্ণব তন্ত্রে (১১1৮৫) বেদ অপেক্ষা তন্ত্রের গৌরব প্রদর্শনের জন্য বেদকে গণিকা ও 

তন্তরকে কুলবধূর সহিত তুলনা করা হইয়াছে । 

কোন কোন পুরাণের মতে, জনসাধারণকে প্রতারিত করিবার জন্ত অথবা বেদবহিষ্কৃত 

পতিত বাকিদিগের জন্য তন্তরশান্ত্র প্রণীত হইয়াছিল। বরাহপুরাণ, কৃন্পুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, 
্নপুরাণ, ব্রহ্ধবৈবর্তপুরাণ প্রভৃতি অনেক পুরাণেই এই মর্ের কথা পাওয়া যায়ঃ । কর্ণ 
পুরাণের মতে পাঞ্চরাত্র ও পাশুপতদ্দিগের সহিত বাক্যালাপ করাও অন্তাষ্য * | 

বীরমিত্রোদয়ে উদ্ধৃত সান্ঘপুরাপের মতে শ্রুতিভ্ষ্ট ও শ্রুতিপ্রোক্ত কাঁধ্যকরণে অসমর্থ 
ব্ক্িদদিগের জন্যই তন্্শান্ত্র *। 

কোন কোন গ্রন্থের মতে তান্ত্রিকদিগের সহিত কোনরূপ ব্যবহার করাই সঙ্গত নহে। 

1 প্র পা পপ পপ উর 

১ ছুষ্টানাং যোছনীর্ধায় হুগমং তত্ত্রমীরিতম্।--৬ৈরবডাষর--উত্তর ভাগ। 

২ দীক্ষিতন্ত চ বেদোতং শ্রাদ্ধকর্মাতিগ্িতস্।--যাজবন্ধা-সংহিতা ( আনলা শ্রম ) পৃ. ১১। 

৩ বোদস্থৃতিপুয়াণানি সামান্যগণিক! ইব। 

”  ইরস্ত শান্তবী বিদ্যা গোপা! কুলবধূরিব 

৪ ফাপালং পাঞ্চরাজং চ যামলং বামমার্তস্। 

এবংবিধানি চীন্তানি মোহনাধানি তানি তু ॥-কুর্শা--পূর্ব্ব ১২1২৫৯। 

€ পাঁবিপো বিকর্মস্থান্ ধর্মাচার্যাংঘ্খৈব চ। 
গাঞ্চরাত্রান্ পাণগুগতান্ বা জাত্রেণাপি নারচন্বেখ |. 

কুর্ম--উপরিভাগ পঞ্চদশ অধ্যায়। 
৬ শ্রুতি প্রতিপ্রোক্তপ্রাঃশ্চিতে তয়ং গতঃ। 

কমে শ্রতিসিদ্ধার্থং মনুয্যতত্্রমাশরয়েং ॥-_বীরমিজোদয়-_প্রথম থও--পৃ, ২৪। 
১১ 
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অপরার্ক-ধৃত এক স্বতিবাক্য অস্থসারে--“কাপাঁলিক, পাশুপত ও শৈবদিগকে দেখিলেই সুর্য 
দর্শনরপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে এবং স্পর্শ করিলে প্লান করিতে হইবে ১।, 

এইরূপ তন্ত্রনিন্নার কাঁরণ অনুসন্ধান করিলে, মনে হর, তন্ত্রের কতকগুলি আচার, ধর্মম ও 
নীতিবিষয়ে সর্ধবাদিসন্মত ধারণার বিশেষ বিরোধী হই! উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ, সাধারণ লোক 
তন্তরোপাসনাকে সাধনার চরমপন্থা মনে না করিয়া ইন্দ্রিয়োপভোগের প্রকৃষ্ট উপায় ও সিদ্ধিলাভের 
সুসাধ্য সাধনরূপে মনে করিয়া! ইহার উচ্চ আদর্শ বিস্কৃত হয়। যে তস্ত্াহ্ঠানকে কুলার্ণবতত্ধে 
অতি কঠিন বলয়! নির্দেশ করা হইয়াঁছে-_যাঁহা অপেক্ষা ক্ষুরধারাশয়ন ও ব্যান্রক্ঠাবলম্বনকেও 
সহজ বলা হইয়াছে, সেই অনুষ্ঠানকেই কালক্রমে সাধারণ লোকে অতি স্ুসাঁধ্য বলিয়৷ মনে 
করিয়া লইল। পল্পবরাঁজ মহেনবন্ম-রচিত মন্তবিলাস নাটকে কাপালিক স্পষ্টই বলিয়া ফেলিল :__ 

পেয়া স্থুরা প্রিরতমামুখমীক্ষিতব্যং 

গ্রাহ্থঃ স্বভাবললিতে। বিরৃতশ্চ বেশঃ। 

যেনেদমীদৃশমদৃ্তত মোক্ষমার্গো 
দীর্ঘাযুরম্ত ভগবান্ স পিপাকপাণিঃ ॥ ১1৭ 

শরীর নবম শতাঁবীতে কবিরাজ রাজশেখর-রচিত “কপূ্রমঞ্জরী' নাটকেও এইরূপ 
কথাই দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

রণ চণ্ড| দিকৃথিআ ধম্মদারা 

মজ্জং মাংসং পিজ্জএ থজ্জএ অ। 

ভিকৃথা ভোজ্জং চন্মথণ্ডং চ সেজ্জা 

কোলো ধন্মো কস্স নো ভুদি রন্মো ॥ ১২৩ ॥ 
যে ধর্ম অনুসয়ণ করিলে মন্-মাংস উপভোগ করা চলে, সেই কৌলধর্শ কাহার নিকটই 

বা রমণীয় বলিয়া প্রতিভাত হয় না? 

মুত্তিং ভণস্তি হরিবন্গমুহ! হি দেআ 
ঝানেন বেঅপঠনেন কছুক্ষিআএ। 

একেগ কেবলমুমাদইএএ দিট্ঠো 
মোক্খো! সমং সুরঅকেলিস্ুয়ারসেহিং ॥ ১1২৪॥ 

পার সা শা পপ সপ প্র হস সস জা 

১ কাপালিকাঃ পাগুপতাঃ শৈবাশ্চ সহ কারুকৈ: 

ষ্টান্চেদ্ রবিসীক্ষেত প্পৃষ্টাশ্চে সাদমাচরেৎ ॥। 
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হরি, ব্হ্থ প্রভৃতি দেবতার! বলেন, মুক্তি পাওয়া যায়, ধ্যান, বেদপাঁঠ ও বজ্ঞান্ষঠানের 
দ্বারা। কেবল উমানাথ মহেশ্বর জুরতকেলি ও মষ্ঠপাঁনের সাহাযো মোক্ষলাভের উপায় দর্শন 

করিয়াছেন। 
জৈনদিগের ভরটকদ্বাত্রিংশিকানাঁমক গ্রন্থে, পরম শৈব ক্ষেমেন্ত্রের নর্শমালায় ও 

মাধবাঁচার্্য-কৃত শঙ্করবিজয়ের পঞ্চদশাধ্যায়ে তাক্ত্রিকদিগের অধঃপাতের চরম সীমার চিত্র গ্রদূ্শিত 

হইয়াছে । চঠৈতত্ত-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গ্রস্থে শাজদিগের চরিত্র মসীবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। 

ইহার মধ্যে অতিরঞ্ন থাঁকিতে পারে, কিন্তু এ চিত্রকে একেবারে অসত্য বলিয়া উপেক্ষা 
করিবার উপায় নাই। 

অপেক্ষারুত প্রাচীন বৌদ্ধ তগ্রস্েও এ জাতীয় কথার অভাব নাঁই। 
“ন কষ্টকল্পনাং কুরধ্যান্নোপবাসং ন চ ক্রিয়াম্। 

ন চাঁপি বন্দয়েদেবান্ কাষ্ঠপাযাঁণমৃষ্ময়ান্ ॥ 

পূজামন্যৈৰ কাম্য কুর্্যাপ্লিত্যং সমাহিতঃ ॥'-_অঘর়সিদ্ধি। 

উপবাসাদি ক্লেশ করিবে না-_কাষ্ঠ-পাষাণ-ুগ্ময় দেববিগ্রহের পূজা করিবে না-কেবল 

এই দেহের তৃপ্তি বিধান করিবে। 

সম্ভোগার্ঘমিদং সর্ব ব্রৈধাতুকমশেষতঃ। 

নির্িতং বজ্রনাঁণেন সাধকানাং হিতায় চ॥ 

বস্তনাথ সাধকের উপভোগ ও মঙ্গলের জন্যই সমস্ত জব্য সৃষ্টি করিয়াছেন। 
স্থুথেন প্রাপ্যতে বোধিঃ সুথং ন স্ত্রীবিয়োগতঃ। 

- একগ্লবীরচগ্ডমহারোষণতন্ত্। 

হুখের মধ্য দিয়া বোধি লাভ করা! যায় এবং সুখ স্ত্র-সঙ্গ ব্যতিরেকে হয় ন!। 

. ছষরৈনিরমৈস্তীবৈ: সেব্যমানৈর্ন সিধাতি ৮ 
সর্বকামোপভোগৈশ্চ সেবরংশ্চাণ্ড সিধ্যতি ॥ 

- তথাগতগুহক। 

কঠোর নিয়মের অনুষ্ঠানের দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয় নাঁ-সকল কামোপভোগের দ্বারাই 
মানব আশু সিদ্ধিলাভ করে। 

, এই মকল মতবাদের আপাতগ্রতীরমান অর্থ ও তদঙ্যায়ী আচারসমূহ তত্র সম্বন্ধে 
অনেকের মনে একটা বিভৃষ্ণার ভাব জাগাইয়া দিয়াছিল, সন্দেহ নাই। বস্ততঃ 
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অধ্যাপক বেগাল তাহার সম্পাদিত শিক্ষাসমূচ্চয় গ্রন্থের ভূমিকায় যথার্থই বলিয়াছেন যে, 
“অবস্থা এমন হুইল যে, ভনতরশান্্র কামশান্ত্ের রূপাত্তর হইয়া ঈাড়াইল।” বজদেশে 'বৈষবী' ও 
“বৈরাগী” শব্ধ তাহাদের পূর্ববগৌরব হারাইল--এঁ ছুই শব্দের সঙ্গে অধর্্ের একটা ভাব 
জড়িত হইয়া পড়িল। গ্রীষীয় চতুর্দশ শতাবীর চত্ীদাস-কৃত শ্রীরুষকীর্তনে (পূ. ৩১৮) 
'ছাতে খাপর যোগিনী' অমঙ্গলদৃশ্তরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। 

তান্ত্রিক আচাধ্যগণও তন্প্রামাণ্যস্থাপনের চেষ্টায় তন্ত্রের সমস্ত আচারই যে সমর্থন 
করিয়াছেন, তাহা নহে। বস্তুতঃ, ভাস্করাচার্ধ্য প্রভৃতি তান্জিকচড়ামণিগণকেও সদাগম ও 
অসদাগম, বৈদিক তন্ত্র ও অবৈদিক তন্ত্র এই ছুই ভাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে। তীহাঁদের 
মতে এই সমস্ত নিন্দা অসদাগম বা অবৈদিক তন্ত্র সম্ন্ধেই প্রযোজ্য-_সদাগম সম্বন্ধে নহে+। 
তাই বোধ হয়, তন্ত্রের এত নিন্দাবাদ প্রচলিত থাকা সত্বেও আক ভারতের ব্রাহ্ধণ্যধর্মের সমস্ত 
ক্রিয়াকলাপ তানত্রিকভাবে অস্প্রাণিত। অবশ্থ তন্ত্রের বীভৎস আচার ব্রাঙ্গণ্যধর্্ের মধ্যে 
প্রচলিত রহিয়াছে, এমন কথ! বলিতে পারা যায় না। তবে তঙ্থের যে সমস্ত আচার দৌঁষ- 
ছষ্ট নহে, বর্তমানে বৈদিক ক্রিয়াকলাঁপের মধ্যেও তাহাদের আংশিক অন্তর্ভাব হইয়াছে 
দেখিতে পাওয়া যায়। তাই বঙ্গদেশে বিবাহাদি বৈদিক সংস্কারের মধ্যে গৌরধ্যাদিযোড়শ- 
মাতৃক৷ পুজাদি তান্ত্রিক কার্য্ের অস্ষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। প্ররুতপক্ষে, সমস্ত পূজার 
মধ্যেই বীজমন্রাদি ও স্যাস প্রভৃতি তাস্জিক প্রভাব পরিরৃষ্ট হয়। উপনীত ব্রাঙ্মণকেও তারিক 
দীক্ষা দীক্ষিত হইয়া শুদ্ধ ও পবিত্র হইতে হয়। তান্ত্রিক ই্টদেবতার মন্ত্র বৈদিক গায়ত্রী 
অপেক্ষা অধিক সম্মানিত হয়। বিভিন্ন গ্রাম্য দেবতার পুজায় তত্র প্রভাব সবিশেষ 
আলোচনার বিষয়। এই গ্রাম্য দেবতাদিগের ইতিহণস আলোচনা করিলে দেখা যায, অনেক 
স্থলে ব্রান্মণ্য-সম্প্রদায়-বহিভূ'ত দেবতাগণ তান্ত্রিকভাব ধারণ করিয়া ত্রাহ্ষপ্যধর্মের মধ্যে প্রবেশ 
করিয়াছেন।' কোথাও তন্ত্র সাহায্যে নৃতন নৃতন দেবতার কল্পনা করা হইয়াছে । 

শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 

১ ভাস্কররার তন্ত্রনিন্ার অন্য ব্যাখাঁগ করিয়াছেন। তিনি বলেন,--তাঙজিক অনুষ্ঠান অতিশয় কষ্টসাধা। 
বাহাতে আপাভতঃ হুগদবৌধে এই অনুষ্ঠান আারতত করিয়! লোকে প্রতারিত ন! হয়, সেই জন্তই তত্্রশান্্কে 
নিঙ্গ। কর হইয়াছে । 

২ এই সমঘ্ধে ্লিখিত [17৩ 01৫ 0117910 7918159 06 7:85 তায] (0.১, 5. 9. 
৮০. ৬1) জষ্টব্য। 



অস্তিত্ব ও তাৎপর্য্য 
পরিদৃশ্ঠমান জগৎ আমার নিকট ছুই ভাবে উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ ইহা আমার 

বাহিরে, আম! হইতে স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষ সত্তারূপে নিজকে প্রকাশ করে। চন্্র-সূধ্য) গ্রহ-নক্গত, 

পক্দি-বৃক্ষ-সরীক্পাঁদি লইয়া! ইহা একটা! বিরাট, আম! হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বাস্তব রাজ্য খাড়া 
করে। এই বিরাু রাজ্যের তুলনায় আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুত্র। ইহার সামান্ত এক ধাক্কায় আমি ছিন্ন- 
বিচ্ছিন্ন হইয়া ধূলিকণায় পরিণত হইয়! যাই। ইহার সামান্ম এক তরঙ্গে আমাকে কোথায় 
কোন্ অজান! দেশে ভাঁসাইয়া লইয়! যায়। আমি ইহাকে কেবল দূর থেকে নিরীক্ষণ করিতে 
পারি মাত্র। ইহা আমার কোনো শাসন মানে না, ইহা আমার কোন প্রকারের অধীনত 
স্বীকার করে না। আমি কেবল ইহার দর্শক, ইহার অবিবাম গতির সাঙ্গী। 

এই ভাবে যখন জগৎ আমার নিকট প্রতিভাত হয়, তখন ইহাকে একট! বিরাট্ *অস্তি?! 
একটা প্রকাণ্ড সত্ত! ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারি না। ইহার নিরপেক্ষত্ব এতই 
বিকটভাবে নিজকে প্রকাঁশ করে যে, ইহাকে আর কিছু মনে কর! সম্ভব নহে। 

কিন্তু এই জগৎ আবার আর এক দিক থেকে অন্ত ভাবে আমার নিকট উপস্থিত 
হয়। ইহা আমার সুখ-হুঃখ, রাঁগ-ঘেষ, ঘন্ব-কোলাহল, ভাঁল-মন্দের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্ি। 

ইহ! কখনও আমাকে হাঁসাইতেছে, কখনও কীদাইতেছে, কখনও ইহার প্রতি আমি আসক্ত 

হইয়া পড়িতেছি, আবার কখনও ব! ইহাকে বিরক্তির সহিত দুরে নিক্ষেপ করিতেছি। ইহা 
কখনও আমার নিকট সুন্দররূপে উপস্থিত হইতেছে । আবার কখনও কুৎসিতরূপে আমার 
হদয়ে বিবক্তির সঞ্চার করিতেছে । অর্থাৎ ইহা নানা ভাবে আমার ভিতরের রাজ্যে প্রবেশ 
করিতেছে। ইহা আমার ব্যক্তিত্বের (081302811র ) সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত হ্ইয়! 

পড়িতেছে। 
জগৎ যখন এই ভাবে আমার সহিত জড়িত হয়, তখন আমি ইহার মধ্যে তাৎপর্য 
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দেখি। ইহা তধন আর কেবল আমার নিকট “অন্তি' হইয়! ইহার বিকট নিরগেক্ষত 
প্রকাশ করে না, ইহা তখন আমার বাক্তিত্বের ছাপ গায়ে মাখিয়৷ নিজের পরিচয় দেয়। 

অস্তিত্বের দিক্ থেকে দেখিতে গেলে, সবই অন্তি। কিছুই নান্তি নহে। টেবিল, 

চেয়ার, ঘটি, বাটা, সবই অস্তি। এমন কি, শশবিষাঁণ ও আকাশকুনুমও অস্তি। যদি বলেন, 
আকাশকুস্থম কি করিয়! অস্তি? তাহা হইলে বলিব--আকাশকুস্ুম নিশ্চয়ই অস্তি, আমাদের 
কল্পনার জগতে অন্তি, ছেলেদের গল্পের বইএ অস্তি, মেয়েদের ব্রতকথায় অন্তি। কিন্ত 
তাৎপধ্যের দিক দিয়! দেখিলে শশবিষাঁণ বা খপুম্প একেবারেই তাতপর্যহীন। রজ্জুতে 
সর্পত্রম বা শুক্তিতে রজতকল্পন! তাৎপর্যের দিক দিয়া দেখিলেই অসঙ্গত বোধ হয়, অস্তিত্বের 
দিক থেকে নহে। রজ্জুকে যে লোক সর্প মনে করে, সে সত্য সত্যই কিছু দেখে। তাহার 

দেখাটা মিথ্যা নহে। মিথ্যা হইতেছে_-কি দেখে, তাহার তাৎপর্ধ্য লইয়া। যাহা দেখে, 
তাহাতে সর্পের তাৎপর্য আরোপ করাই মিথ্যা । রজ্জুও মিথ্য। নহে, সর্পও মিথ্য! নহে। 
কিন্তু সর্পের তাৎপর্য রজ্জুতে আরোপ করাই মিথ্যা। উদ্দোর পিগড বুদোর ঘাড়ে না দিলে 
মিথ্যা হয় না। | 

ফলে দীড়াইতেছে এই যে, অস্তিত্বের রাজ্যে সত্যও নাই, মিথ্যাও নাই। সত্য-মিথ্যা 
দুইই আছে তাৎপর্যের রাজ্যে । ঝুটো মুক্তা তখনই মিথ্যা হয়, যখন তাঁহার মূল্যের কথ 

উঠে। অস্তিত্বের দিক্ থেকে দেখিলে ঝুটো মুক্তারও যেমন অন্তিত্ব আছে, আমল মুক্তারও 

তেমনি অস্তিত্ব আছে। ছেলেরা খেলার সময় মূল্যের প্রতি নজর রাখে না, সেই জন্ 
তাহাদের নিকট আসল মুক্তা ও নকল মুক্তার কোনো পার্থক্য নাই। 

এখন দেখা যাক, এই তাৎপর্যের স্বন্নপ কি? পূর্বেই বলিয়াছি, ইহা আমার 
অন্তর্জগতের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। *হা গাছ-পালা, ঘর-বাড়ীর মত আমার নিরপেক্ষ 

কোন জিনিষ নহে। ইহাতে আমার ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা আমার সহিত 
ঘনিষ্ঠভাবে সংঙ্গিষ্ট। আমি বখন বলি, “এই গোঁলাপটা হুন্দর, অথবা এই পেচাট! কুৎসিৎ? 
তখন এই সৌন্দর্য অথব! তাহার বিপরীত আমার সহিত দ্রব্যের সম্বন্ধের পরিচয় দেয়। 

কিন্তু তাৎপর্য যদি কেবল আমারই ক্রিয়ার পরিচয় দেয়, তাহা হইলে ইহা 

তাৎপর্য হইতে পারে না।* আমার ব্যক্তিগত জীবনের সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে, ইহা 
তাতপধ্য হইতে সক্ষম হয় না। ইহার একটা! সার্বাজনীনতা থাকা আবশ্তক, যাহাতে হহা 
আমার তাৎপর্য হইয়া সকলের তাৎপর্ধ্য হইতে পারে। গোলাঁপকে যখন আমি সুন্দর বলি, 
তখন ইহা কেবল আমার পক্ষেই হুন্দর-_ইহা বল! আমার উদ্দেশ্ঠ নহে। যাহু! আমার নিকট 



আস্তত্ব ও তাংপধ্য ৮৭ 

ূলাবান্, তাহা যদি আর কাহারও নিকট মৃল্যবান্ না হয়, তাহ! হইলে তাহাঁকে মূলাবান্ 
বলিতে পারি না। নুতরাং সার্বজনীনতা৷ তাৎপর্য্যের একট প্রধান লক্ষণ । 

বাস্তবিক, তাৎপর্য্যের বিশেষস্বই হইতেছে এই যে, ইহা একাধারে ব্যক্তিগত ও 

মার্বনীন। এক দিকে যেমন ইহা আমার জগতের ঘনিষ্ঠ পরিচয় দেয়, অপর দিকে তেমনি 

আবার সর্বসাধারণের জগতের খবর দেয়। কিন্তু ইহাতে বিশেষ বিস্মিত হইবার কিছু নাই। 

আমার জগৎ ও অপরের জগতের মধ্যে যে ব্যবধান আমর! সচরাচর খাড়া করিয়! থাকি, 

তাহা অত্যন্ত কৃত্রিম । যাহা! আমার জগৎ-_-এমন ভাবে আমার যে, তাহার মধ্যে অপর কাহারও 

প্রবেশাধিকার নাই, তাহার সম্বন্ধে কোন কিছুই বলা যায় না। সে একেবারেই অব্যক্ত । 
ভীঁাদ্বারা তাঁহাকে বর্ণনা! করা যায় না; কেন না, ভাষা সর্বসাধারণের রাজ্যেই বাঁস করে। 
যেটা বিশেষরূপে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, সেটা ভাষায় অধিগম্য নহে। 

একমাত্র অনুভূতির রাজ্য ছাড়! আর কোন রাজাকেই এই ভাবে বিশেষরূপে আমার 
ভগৎ বলা যার না। কিন্তু এই অনুভূতির রাজ্য মনন্তত্ববিদের অনুভূতির রাজ্য নগে। 
মনন্তত্ববিৎ অনুভূতির মধ্যে যেটা দেখেন, সেটা আমার অন্গভৃতির বিশেষত্ব নহে, সেটা 
সার্বজনীন। তেমনি আবার এই অঙ্ভূতি যদি ভাষা দ্বারা ব্যক্ত করার যোগ্য হয়, তাহা 
হইলে আর ইহা! আমার নিজস্ব সম্পত্তি থাকিবে নাঁ। আমার গায়ে যদি জোরে একটা 

ধাকী লাগে, এবং তজ্জন্ত যদি আমি বলিয়! উঠি, “উঠ বড় বেণী লাগিয়াছে” তাহা হইলে এই 
ভাষা দ্বারা ব্যক্ত এই ব্যথাকে আমার এই নিতান্ত আপনার রাজ্যের বাহিরে স্থান দিতে 
হইবে। যেটা আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত রাজ্য, সেটা একেবারেই অব্দ্ত । 

" “এই জন্তই বোসাঙ্কে বলিয়াছেন যে, তাৎপর্য্যের রাজ্যে আমার তাৎপর্য্য ও সর্ধসাধারণের 
ভাঁৎপর্যয লইয়া যে সমগ্তার স্থষ্টি করা হয়, উহা অলীক সমন্তা। এ সমস্যা কেবল তখনই উঠে, 

যখন আমরা আমাদের চৈতন্ত আর বাস্তব জগতের মধ্যে একটা! ব্যবধান স্বীকার করি।* 

বাস্তবিক আমার চৈতি্ক সার্বজনীন তাৎপর্ধ্য সর্বদাই কৃষ্টি করিতেছে। আমার চিৎশক্তির 
পা পপ এ শপ পপ জজ জগ লস পক পা আশি ০ পা শপ পপ শা জীপ 
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৮৮ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 

ক্রিল্নাপ্রস্থত বলিয়াই যে, আমার তাৎপধ্য অন্তের তাৎপর্যের সহিত ভিন্ন হইবে, তাহা; 
কোন মানে নাই। 

ফলে দ্লাড়াইতেছে এই যে, তাৎপর্য্য ব্যক্তিবিশেষের নহে, সর্বসাধারণের, অক্ঠ 
আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ইহার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এই ঘনিষ্ঠ সমবন্ধই ইহাঁঝে 
সভার রাজ্য ( 9০110 ০1 6%:1366)05 ) হইতে পৃথক করিয়া দেয়। যাহার কেবল মনত 

আছে, তাৎপর্য্য নাই, তাহা আমা! থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন । 
এই হিসাবে দেখিতে গেলে সত্তার রাজ্যকে দৃষ্টির রাজ্য, আর তাৎপর্য্যের রাজ্যে 

সৃষ্টির রাজ্য বলা যাইতে পাঁরে। কোন দ্রব্য যখন আমার নিকট কেবল “আছে” এই ভার 

প্রতিভাত হয়, তখন আমি সেই দ্রব্যের বিষয়ে কেবলমাত্র একটী দর্শক হইয় থাঁকি। কিন 
যখন আমার জীবনের সুল্ তত্র সহিত ইহার সন্বন্ধ স্থাপিত হয়, তখন ইহ! আর কেৰা 
“অন্তি হিসীবে আমার নিকট উপস্থিত হয় না, ইহার একটা তাৎপর্যয আমি দেখিঝ 

পাই। 

প্রতি মুহূর্তেই এইরূপে “অস্তি তাৎপর্যে পরিণত হইতেছে । সব “্অস্তি' এইরদে 
তাৎপর্যে পরিণত হয কি নাঃ এবং যদি না হয়, তাহা হইলে ইহার অস্তিত্বের হানি হয় কিন; 
ইহা দর্শনের একটা প্রধান সমস্তা । এই সমস্া বস্ততঃ দর্শনের সেই মূল প্রশ্ন/__অন্তিত্বের সহি 
তাৎপর্যের কি সম্বন্ধ । 

এই প্রশ্নের এ পর্য্যন্ত সন্তোষজনক উত্তর কোনও দার্শনিকই দিতে সক্ষম হন নাই। প্রা 
সকলেই প্রথমে অস্তিত্ব ও তাৎপর্যের মধ্যে একটা ব্যবধান কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু শে 
পর্য্যন্ত এ বাবধান রাখিতে পারেন নাই। তাৎপধ্যকে শেষটায় প্রায় সকলেই অস্তিত্বের মধ 
বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছেন । মিন্ষ্টেবার্গ, রিক্লার্ট ও হেফডিঙ এইরূপ করিয়াছেন। তাহার 
প্রত্যেকেই অস্তিত্বের রাজ্য আর তাৎপর্যের রাজ্যকে গোড়ার পৃথক করিয়াছেন, কিন্তু খেঃ 
তাৎপর্যকে একটা বিঙ্গুল “অস্তির' মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন। এরূপ করাতে তাহার 
তাহাদের দর্শনের মৃলমন্্রই ত্যাগ করিয়াছেন বলিতে হুইবে।* 

% মিনষ্টেবার্গ তাহার চরম তাৎপর্ধয '0%61-৪61/”কে 10৮৩4511097 বা চরম অত্তিত্ব বনিয়াছে 

(06178] ৮21069 পৃ. ৪২০ )। 

রিষার্টও অন্তিত্ব ও ত'ৎপর্যাকে একটা! বিরাট, অনুভূতি অথবা! জীবনীশক্তির ( 045 [10৮61 00৫. 0 

[৩১০০৫1৪০) মধ্যে সমিবিষ্ট করিয়াছেন। এই জীবনীশক্তিকে তিনি পুরুষ বলিয়াছেন (“35980 ৫ 
1911030701716, পৃ. ৩১৩7 )। 



অস্তিত্ব ও তাংপর্য্য ৮৯ 

যাঁহা সত্তার দিক্ থেকে খুব বড়, তাহ! তাতপর্য্যের দ্দিকৃ থেকে খুব ছোট; এবং যাহা 

সত্তার দিক্ থেকে খুব ছোট, তাহা তাৎপর্য্ের দিক হইতে খুব বড় হওয়া কিছু আশ্চধ্য 
নস ও তাৎপর্য্ের এই বিরোধ লইয়া প্রচলিত তাঁৎপর্যবাদের (119607 ০1 

8৪1065 ) দার্শনিক আলোচনা আরম্ত হয়। কিন্ত শীত্রই ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, এরূপভাবে 
উভয়ের পার্থক্য দেখান অসম্ভব । সভার দিক্ থেকে খুব বড় হইলেই যে তাৎপর্য্ের দিক থেকে 

খুব ছোঁট হইতেই হইবে, ইহার কোন মানে নাই। রিকার্টের এই স্থানে মন্ত ভুল হইয়াছিল । 
তিনি তাৎপর্য্যের রাজ্যকে একেবারে অবাস্তব (11158110561) বলিয়াছেন, কিন্তু এরূপ করাতে 

তাঁংপর্যের নিজের স্বরূপ নষ্ট হইবার উপক্রম হয়। তাতৎপধ্য যদি একেবারে অবাস্তব হয়, তাহা 

হইলে ইহ! আর তাৎপর্ধ্য থাকিতে পাঁরে ন|। বাস্তব জগতে সম্মান একেবারে হারাইয়া ফেলিলে 

নিজের রাজ্যেও তাঁৎপর্য্য মর্যাদা হারাইবে। এই জন্যই দেকার্ত বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের যদি 

অস্তিত্ব না থাকে, তাঁহা হইলে তাহার পূর্ণতার কথা উঠিতেই পারে না+। 

এই জন্তই কেহ কেহ বলির! থাকেন যে, অস্তিত্বও একট তাঁৎপর্ধ্য। বাম্তবিকঃ 

অস্তিত্বকে তাৎপর্য্ের রাজ্যের বাহিরে ফেলার কোন অর্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। অস্তিত্বের 

তাৎপর্য অন্ত তাৎপর্ধ্য হইতে ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু অস্তিত্বের তাৎপর্য নাই_এ কথা বলা 

চলে না। অন্তিত্বও আমাদের সহিত নান! সম্বন্ধে সম্বন্ধ আছে, অস্তিত্বও আমাদের একপ্রকার 

অভাব পূরণ করে। সুতরাং অস্তিত্বের তাঁৎপর্ধ্য আছে বলিতে হইবে। যে সকল দার্শনিক 

প্রথমে অস্তিত্বকে একেবারে তাঁৎপর্য্যহীন বলিয়াছিলেন, দেখিতে পাওয়া যায়, পরে অস্তিত্বকে 

একগ্রকার তাৎপর্য; বলিয়া! তঁহাদেরও স্বীকার করিতে হইয়াছে। মিন্ট্েবার্গ প্রথমে 

| অস্তিত্বের রাজ্যকে [৪1৩15 আখ্যা! দিয় একবারে তাৎপর্য্যহীন বলিয়া উপেক্ষা করেন, পরে 

কিন্ত আবার ইহাঁতে একপ্রকার তাৎপর্য তিনি আরোঁপ করেন, যাহাকে তিনি ৪1৮৩ ০ 

651501১06 বলিয়াছেন। 

তাহা ছাড়া,*তাৎপধ্যের রাজ্যের বাহিরে কোন অস্তিত্বের রাউ্য স্বীকার করিলে, এমন 
একটা দৈতবাদ আসিয়া উপস্থিত হয়, যাহাতে তাৎগর্ষ্যের বিশেষ হানি হইবার সন্তবনা। 
বাস্তব জগতে মত্ত! না থাকিলে তাৎপর্য্ের কোন তাতপর্্যই থাকে না। 

হতরাং তাৎপর্ধ্য ছুই জগতের অধিবাসী | এক দিকে যেমন ইহা তাৎপর্য-রাঁজ্যের লোক, 

অন্ত দিকে তেমনি ইহা বাস্তব রাজ্যের অধিবানী। ছুই রাঁজযেই সমান অধিকার না থাকিলে 

যদি পাছে া। পু আমি নে রলছে নরবনের বারো দর 
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হইতেই ইহা দেখান যাঁইতে পারে। ভ্রান্ত ব্যক্তির যে সর্পের প্রত্যক্ষ হয়, সে প্রত্যক্ষ 
বাস্তবিকই প্রত্যক্ষ । স্ৃতরাং অস্তিত্বের রাজ্যে স্থান আছে। কিন্তু তাৎপর্যের রাজ্যে ইহার 
স্থান নাই। ইহা এক রাজ্যের অধিবাসী, ছুই রাজ্যের অধিবাসী নহে। এই জন্ত ইহাকে 
আমরা ভ্রান্ত বলিয়া! থাকি। মেকি টাকার বেলায়ও তাহাই। অস্তিত্বের রাজ্যে ইহার স্থান 
আছে, কিন্তু তাৎপর্য্ের রাজ্যে ইহার স্থান নাই। টাকার মূল্য কেহ ইহাকে দিবে না। 
মূল্যের দিক্ দিয়া দেখিলে, ইহা একেবারেই নগণ্য । 

এখন দেখা যাক্, তাৎপর্ধ্য বলিতে আমর! ঠিক কি বুঝি। পূর্বেই বলিয়াছি, তাৎপর্য 
আমাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। এই জন্য ইহাকে বোসাক্কেট 1068] ০070601 

বলিয়াছেন। কিন্তু আমাদের সহিত ইহার সম্বন্ধ ঠিক কোথায়? বর্তমান তাঁৎপর্ষ্যবাদীরা 
বলিয়া থাকেন, ইহার সম্বন্ধ আমাদের তৃপ্তির ভিতর দিয়া । যাহা! আমার তৃপ্তি সাধন করে, 
তাহাই তাৎপর্য । কি রকম তৃপ্তি, এইখানে থটুকা বাঁধে। তৃপ্তি আমার অনেক রকম 
আছে। অনেক তৃপ্তি আছে, যাহ! অতি অকিঞ্চিংকর। তাহাদের সাধনে তাৎপর্য ত কিছু 
নাইই, বরং তাহার্দিগকে পূরণ না করায় তাৎগধ্য আছে। ভোগ-লালসার তৃপ্ডিও তৃপ্তি। 
কিন্তু ইহার কোন তাৎপর্য নাই, এ কথ! সব ধর্ধশান্ত্রই একবাক্যে বলেন। 

এই জন্যই মিন্টটণার্গ বলিয়াছেন যে, যে তৃত্তি ব্যক্তিগত নহে, যেটা ব্যক্তির সীমা উল্লঙ্বন 
করে (05175150291 ), সেই তৃপ্তির নাঁম তাৎপর্য । “5৪185 75 ৪0 06105150021 

98015980100 ০1 07৩ 5617 এখন দেখা যাক্, এই ০৬০96150081 5881১6৫1০00 বলিতে কি 
বুঝায়। ইহা! প্রথমতঃ একটা 5865908100 বা তৃপ্তি। কাহার তৃপ্তি? 5০1 বা আত্মার। 

কিরূপ তৃপ্তি ? 0%6119519028' অর্থাৎ যাহা ব্যক্তিত্বের সীমা অতিক্রম করে। . 
এখানে প্রশ্ন উঠে, ব্যক্তিগত না হইলে কি কোন তৃপ্তি আমার তৃপ্তি হইতে পারে? 

09617150091 5838০$100 সোনার পাথর বার্টীর মত শুনায়। যদ্দি তৃপ্তি হয়, তাহা 

হইলে সেটা ব্যক্তিগত হইতেই হুইবে। সেটা ০৮618150781 হইতেই গাঁরে না। অথচ 

আমরা এইমাত্র দেখিলাম যে, তাহা ০৩৫10150081 না হইলে তাতপর্য্য হইতে পারে না। 
আমার তৃপ্তি হইয়াও, ইহা আমার ব্যক্তিগত জীবনের বাহিরে যাইতে সক্ষম না হইলে তাংপর্যয 
হইতে পারে না। সম্বন্ধটা এইখানেই। 

এ সমস্কার উল্লেখ আমি গোড়াতেই করিয়াছি এবং দেখাইয়াছি যে, ইহাঁকে যতটা 
কঠিন বলিয়া! প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা কর! হয, আসলে ইহা তত কঠিন নহে। “আমার 
বলিলেই যে তাহা কেবল আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইবে এবং তাহার ভিতর কোন সার্ক, 



অস্তিত্ব ও তাৎপর্য্য ৯১ 

জনীনতা থাকিবে না, তাহার কোন মানে নাই। আমার মধ্যেই সার্বজনীনত প্রতিষ্ঠিত 
আছে। 

সুতরাং মিন্ষ্টেব্ণা্গ 0৮৫16150081 980580000এর উল্লেখ করাতে যে সোনার 

পাথর বাটীর স্থি করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় না । মিন্ষ্টেবার্গের দোষ, আমার মনে হয়, এখামে 
নহে। তাহার দোষ হইতেছে এই যে, তাঁৎপর্য্ের যে সংজ। তিনি দিয়াছেন, তাহাতে ইহার 

রূপ তেমন পরিষ্ফুট হয় নাই। 0%51061901081 9817590107 আর হেগেলের শিষ্যদের 

৪611168112807এ বড় একটা পার্থক্য নাই। অস্তিত্বের দিক্ দিয়া বলা যাঁয় যে, যাহা সব 

চেয়ে বড় অস্তি ( হেগেলের /১150185 ), তাহা চরম 561716211250100 ; সুতরাং তাৎপর্যের 

বৈশিষ্ট্য কোথায় রহিল? 
উত্তরে বলিতে পারেন যে, অস্তিমে তাৎপর্য্যে ও অস্তিত্বে কোনে! পার্থক্য থাকে না এবং 

ইহা দেখানই মিন্ষ্টেবার্গের উদ্দেশ্য । বাস্তবিক মিন্ট্েবার্গ তাহার “1701 চম10৩১% 
পুস্তকের শেষে যখন “অতি-আত্মা” (0৮৪1-31[)কে চরম তাৎপধ্য বলিয়াছেন, তখন 

বলিতে হইবে, তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, অস্তে তাৎপর্ধ্য ও অস্তিত্বের মধ্যে কোনো! ব্যবধান 
থাকে না। কিন্ত অস্তিত্বকে গোড়ায় একেবারে তাঁৎপধ্যহীন বলিয়া উড়াইয়া দিয়া, 
পরে আবার সেই অস্তিত্বের চরমকে তাতপর্য্যের চরম বলা, কেমন যেন যুক্তিবিরদ্ধ বনিয়! 
ঠেকে। 

সুতরাং ভাৎপর্য্ের লক্ষণ অতিব্যক্তিত্ব বল! যায় না। অতিব্যক্তিত্ব বরং অস্তিত্বের 

রাজ্যে গোড়া থেকেই আছে। তাৎপর্যের রাজে আমাদের প্রথম প্রবেশ ব্যক্তিত্বের ভিতর 
দিয়া। তাৎপর্য্যে যখন অতিব্যক্তিত্ব আসি! পৌছে, তখন তাহাকে অস্তিত্ব হইতে পৃথক্ 
করা একটা দর্শনের সমন্তা হইয়! গাঁড়ায়। 

তাৎপর্য্যের বিশেষত্ব যদি বলি যে, ইহা তৃপ্তি আনয়ন করে, তাহ! হইলে প্রশ্ন উঠে, তৃপ্তি 

বলিতে কি বুঝি ? * যদি বলি, যাহাতে আমার পূর্ণ বিকাশ হয়, তাহাই তৃপ্তি; তাহ! হইলে 
প্রশ্ন উঠে, এ তৃপ্তি হেগেল-কধিত 96107581158600 হইতে কি হিসাবে ভিন্ন? 

সমন্তা কাজে কাজেই গুরুতর হইয়া দাড়াইতেছে। যে দিক্ দিয়াই দেখি না কেন, 
অস্তিত্ব ও তাৎপর্য্যকে পৃথক করা ক্রমশই কঠিন হইয়া! পড়িতেছে। অথচ তাৎপর্য ও 

অস্তিত্বের পার্থক্যটা! উড়াইয়াও দেওয়া! যায় না। তাংপর্য্যের মধ্যে আমর! এমন কিছু পাই, 
যাহা অস্তিত্বের মধ্যে পাঁই না। অস্তিত্বের সহিত আমাদের সম্ন্ধ যেন কতকটা খাপছাড়া 
গোছের। অস্তিত্ব গর্ধতপদবিক্ষেপে আমাদের সন্মধ দিনা চলিয়া যায়। আমাদের দিকে 
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ভুলিয়াও তাকায় না। ইহার গর্বের কারণ হইতেছে এই যে, ইহা আমাদিগ হইতে সম্পূর্ণ 
পৃথক্, ইহার সত্ব সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সত্তা । 

দর্শনের একেবারে গোড়া হইতেই একট! ভেদ চলিয়া আসিতেছে । সেটা হইতেছে-- 
যাহা ঘটে ও যাহ! ঘটা উচিত, এই ছুইএর মধ্যে পার্থক্য । যাহ ঘটে, তাহার স্থান অস্তিত্বের 

রাজ্যে । যাহা ঘটা উচিত, তাহার স্থান আদর্শের রাজ্যে । আদর্শের সহিত অস্তিত্বের সম্বন্ব 

দর্শনের একট! জটিল গ্রশ্ন। যাহা আদর্শ, তাহা 'অস্তি' নহে, আদর্শ যদি “অস্তি” হয, তাহ 
হইলে তাহ! আর আঁদর্শ থাকে না। অথচ, আদর্শ যদি একেবারেই তৃইফোড় আদর্শ হা 
যদি তাঁহার সহিত অস্তিত্বের কোনো সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে সেরূপ কাল্পনিক 
আদর্শ আমার্দের কোনো কাজে আসে না। এরূপ আদর্শকে আমর! স্থপ্টিছাড়। বলিয় 

উড়াইয়।৷ দিই । 
ভিগ্ডেলবাণ্ড প্রভৃতি কোন কোন দার্শনিক আদর্শকে তাৎপর্য্য বলিয়৷ ধরিয়াঁছেন। 

এবং তাৎপর্য্যের সংজ্ঞা ইহারা 2010590%5 01503003055 দিয়াছেন। কিন্তু অস্তিত্বের 

সহিত সন্বন্ধের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, আমরা তাঁৎপর্যয ও আদর্শের মধ্যে বেশ একটু পার্থক্য 

দেখিতে পাই। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি__তাৎপর্ধ্ের সহিত অস্তিত্বের সেরূপ বিরোধ 

নাই, যেরূপ আদর্শের সহিত আছে। তাৎপর্ধ্যকে অস্তিত্বের বাহিরে নিক্ষেপ করা কিছুতেই 

যায় না। কিন্তু আদর্শ যতক্ষণ আদর্শ থাকে, ততক্ষণ ইহা! অন্তিপদ্দবাচ্য হয় না। এবং দে 

মুহূর্তে ইহা দঅস্তি'তে পরিণত হয়, সেই মুহূর্তে ইহা আর আদর্শপদবাচ্য থাকে না। অস্তিত্বের 

সহিত ইহার সম্বন্ধ কেবল এইথানেই যে, অস্তিত্বে পরিণত হইবার শক্তি ইহার আছে, অথ্রা, 

অস্তিত্বে পরিপত হুইবার চেষ্টা ইহা সর্বদা করিতেছে। 

সুতরাং তাঁৎপর্ধযকে আদর্শ বলা চলে না । তাৎপর্যের সহিত অস্তিত্বের সম্বন্ধ অনেক 

বেঈ' ঘনিষ্ঠ। এ 

বাস্তবিক তাৎপর্ধ্যই প্রকৃতপক্ষে অস্তি। যে অস্তিত্ব কেবল অস্তিত্ব যাহাতে তাৎপর্য 
নাই, তাহা অস্তিত্বই নহে। সুতরাং তাৎপর্ধ্য প্রকৃত অস্তিত্বের স্বরূপ নির্দেশ করে। 

এই জন্যই উপনিষদে চরুম সত্যকে “মত্যন্য সত্যম্” বলা! হইয়াছে। ইহা সত্যের 

সত্য, অর্থাৎ যে সত্য কেবল অস্তিত্বরূপে প্রতিভাত হইতেছে, সেই সত্যের অস্তনিিত যে 

তাৎপর্ধ্য, ইহা! সেই তাৎপর্ধ্য। সত্যের ভিতরকাঁর তাঁৎপর্ধ্যে যতক্ষণ না! আমর! প্রবেশ করিতে 

পারি, সত্যের সত্যে যতক্ষণ না আমরা পৌঁছিতে পাঁরি, ততক্ষণ আমরা গ্ররুত সত উপলবি 

করিতে পারি না। 



অস্তিত্ব ও তাৎপধ্্য ৯৩ 

সুতরাং তাৎপর্ধ সত্যেরই এক অবস্থা। ইহা সতের চরম অবস্থা । 

ইহাই ভারতের অধ্যাত্ববাদের বাণী | যে সত্য কেবল অস্তিত্ব লইয়া আছেঃ যাহ! 

আমাদের চরম স্থানে ঘা দেয় না, তাহাকে ইহা তুচ্ছ জান করিয়৷ আসিয়াছে । “যেনাহং 

নামৃতা স্তাম্। কিমহং তেন কুর্যম্” ৷ যাহা অমৃত না| দিতে পারে, সে সত্য কিসের সত্য? 

শ্রীশিশিরকুমার মৈত্র 



ধর্মমজলে সৃষ্টিতত ও ধর্মদেবতার প্রাগীনতা৷ 
অতি প্রাচীন বুগ হইতে আর্ধ্য ধাধিগণ প্রক্কৃতির শোভা সন্দ্শন করিয়া আনন্দ অন্থভব 

করিয়াছেন এবং প্রকৃতির শন্ভি অন্গভব করি আশ্চ্্যাঘিত হইয়াছেন। শত শত নদীগথে 

অপরিষেয জলরাশি অবিরত প্রবাহে সমুদ্রগর্ভে নীত হইলেও সমুদ্র স্ফীত হইয়া পৃথিবীকে গ্রাম 
করিতে পাঁরে না, ইহা লক্ষ্য করিয়: বৈদিক ধাষি যুগপৎ আনন্দ ও বিম্ময়ে অভিভূত হইয়াছেন। 
আবার অপরাঞ কালে নিয়মুখী হৃর্ধ্য বৃক্ষচ্যুত ফলবিশেষের ন্যায় অকম্মাঁৎ পড়িয়া যায় না, ইহাও 
তাহাদের কবিহৃদয়ে কৌতৃহল জাঁগরিত করিয়াছে। শ্ুন্টমার্গ-বিচরণশীল সুর্যের অবলম্বন বা 
আশ্রয় কোথাক়, তাহা ভাবিয়া তাহার! কূলকিনার! পান নাই। গাভীর বর্ণ কৃষ্ণই হউক আর 
পীতই হউক, তাহাতে কিছুই আসে যাঁয় না ; গোছুপ্ধ সর্বত্রই শুত্রবর্ণ। এই সকল এবং 

এবংবিধ অসংখ্য অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার ফলে, তাহারা এই সত্যে নীত হইয়াছিলেন যে, এই 
পরিদৃশ্যমান বিশ্বের স্থিতি, গতি ও পরিণতি প্রভৃতির মধ্যে একট! অপরিবর্তনীয় শক্তির প্রভাব 

নিহিত রহিয়াছে । এই শক্তির প্রভাবে অগ্রি দহনশীল/ এই শক্তির প্রভাবে জল শীতল, এই 
শক্তির প্রভাবে চন্তরঃ হুধ্য ও গ্রহ-নক্ষত্রাদি নির্দিষ্ট নিয়মের বশীভূত হইয়া সঞ্চরণশীল। এই 
শক্তি “খত” নামে অভিহিত। ভারতীয় ও ইরাণুীয আধ্যগণ যখন একত্র অভিবজাতিরূপে 
বসবাস করিতেন, তখন হইতেই তীহাঁরা এই খত" শক্তির প্রভাব অন্গৃভব করিয়াঁছিলেন। 
ইরাণীয় ধর্মগ্রন্থ আবেস্তায় এই শক্তি 'অধ' নামে অভিহিত। “অধ' শব্ধ ভারতীয় দ্ধ: 
শব্দের ইরাণীয় রূপ। এটী,বিভিন্ন শব নছে। এই অপরিবর্তনীয়, অব্যর্থ, অবিচলিত গ্রারতিক 
শক্তিই উত্তরকালে আর্ধ্যগণের মধ্যে নৈতিক জগতেও আরোপিত হইয়াছে । ফলে, প্রাকৃতিক 
জগতের ভ্তায় নৈতিক জগতেও কেহ এই “ধত” বা “অধ' শক্তির প্রভাব এড়াইতে পারে না। 
দেবতারাও এই শক্তির অধীন ; গ্ধর্ব, ষক্ষ, কির, নর, সকলেই এই শক্তির অধীন । পঞ্ত- 

পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, তর-গুন্স, স্বর্গ, মর্ত্যঃ পাতাল সর্বত্রই এই “খত” শক্তির অব্যাহত গ্রভাব। 
আবেন্তা-সাহিত্যে এই শক্তি দেবতারূপে পরিকল্পিত এবং অহরো-মজ.দার পরিষদের মধো 

ইনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। অহরো-মজ দা! জরধুয ত্রীর়গণের সর্বরপ্রধান দেবতা এবং 



ধর্ঘমমঙ্গলে স্থগ্টিতত্ব ও ধর্মদেবতার প্রাচীনত। ৯৫ 

ঠাহার ছর়ক্গন পারিষদের মধ্যে তিনজন পুং-দেবতা ও তিনজন স্ত্রীদেবতা । ইহারা “অমেষ 

শপেন্ত বা পবিত্র অমর” নামে পরিচিত। পরলোঁকের প্রধান নিযন্ত অহরো-মজ.দার সভা 

নিয়রূপ £-- 

টন 

| | 
ি বি 

তির 

(৩) (৪) (৬) 
না ৃ খষথে। বৈ !শপৈস্ত অরমাইতী অমেরেতা 

(২ ৫ | 

অধ বহিষত রি হউয্বরতা 
দ 

রক্ষা! দেবত। (পুং) 

শ্রওষা 

এই পবিত্র অমরগণের নামার্থ এইরূপ £_- 

১। বোহ্মনো তাল মন। বিবেক ব! সংগ্রবৃত্তির মুত্তি কল্পনা। 

২। অববহিষ ত-শ্রেষ্ঠ খত বা অতি মঙ্গলময় খত শক্তি! অয- ধত_1107£ 

বহিষত-বহু (বহ্থ) +ইফ্ত (-ইষ্ঠ); অতি মঙ্গলময়। 
৩। খথ, বৈধ স্বরণীয় ক্ষাত্র বা রাঁজশক্তি। 

৪। শপেন্ত অরমাইভী-্পবিত্র রতি। ইনি লক্ষী ও সরম্বতী একা ধারে। 

€। হুউয়্বতা - নু-আত্মতা, সম্পূর্ণতা ও সুস্থতা। ইনি স্বাস্্যবিধাত্রী জলদেকতা। 

ইনি আমাদের সর্বমঙ্গলা ও শীতলাস্থানীয়া। 
৬। অমেরেত| »অমৃততা, অমরতা। দীর্ঘলীবনের অধিষ্ঠাত্রী বৃক্ষ-দেবতা। 

৭। শ্রওযা-গশুভ্রযা, সেবা। ইনি রক্ষা দেবতা । দেবগণের মধ্যে ইনি পুলিশ 

ইকমিশনারস্থানীর়। ইহার প্ররোজনীল়্তা ও কারধ্যদক্ষতা গুপে ইনি উত্তরকাঁলে দেবসঙ্ে 
আমন লাভ করিয়াছেন। 

দেব-পরিষদের স্টার একটা দেবশক্র-পরিষদও জরথুষ ত্ীর়গণের কল্পনায় স্থান পাঁইয়াছে। 

সেই পরিষদে দেব-পরিষদের দেবতাঁগণের বিপরীত ধর্্াবল্বী দৈত্যগণ গ্রতিষঠিত। যথা £_- 



৯৬ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 

অংগ্রো মৈঙ্্য 

দূ 
(১) অকমনো (২)ইন্ত্র (৩) শৌর্ব | (৪) তরোমাইভী (৫) তৌর (৬) জৈরিচা 

(৭) অএম্স। 

জরথুষত্রীয় ধর্মে অব দেবতা অতি উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে। অহুরো-মজদার 
সষ্টিতে জল ও উদ্ভিদ, পরিক্ষার ও পবিজ্র জীবগণ ও সাধু সঙ্জনগণ,-সকলের মধ্যেই অয 
দেবতার বী্জ নিহিত আছে ১। যজ্ঞ দ্বারা হবনের যোগ্য দেবগণ প্অষ-বহিষ ত' নামক দেবতার 

প্রভাবেই তীহাদের যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন, ৷ নক্ষত্রগণ, হুরয্যগণ, এবং দিবালোক 
বিধাত্রী উষার! এই দেবতার প্রভাবেই তাহাদের শর্টার গুণকীর্তন করিতে বর্তমান রহিয়াছে ৭ 
এই দেবতার অগ্গ্রহ যাহার উপর বর্ধিত হয়, বোহ্মন তাঁহার নিকট স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত 

হন; কিন্তু অব-বিহীন অসঙ্জনের নিকট তিনি কদাপি উপস্থিত হন না *। এখানে বোহ্মন 
অপেক্ষা অয দেবতার শ্রেষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত। আবেস্তা-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠাংশতৃত গাঁথা সমূহে অব 

দেবতার প্রভাব বর্তমান আছে বলিয়াই বেদ বাক্যের স্তায় আবেস্তা বাক্যের অগ্রতিহততা এবং 

গাথামন্ত্র বিহিত যজ্ঞফল সুনিশ্চিত ও অবশ্রস্ভাবী «। জগদ্রক্ষা কার্যে শ্রওষা ক্ষমত। গ্রাঞ্ 

হইয়াছেন, কেন না! তাঁহার সহিত অধ দেবতা ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত আছেন *। বহু স্থানেই 
উক্ত হইয়াছে যে, অহরো-মজ দায় সর্ববজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমত্তা অধ-গ্রভাবে। কিন্তু পাপীদিগের 

ইন্জজাল বা যাছুবিষ্কা প্রভাবে অধ দেবতার স্থশীসিত উপনিবেশ সমূহেও নানাবিধ অশান্ধি 
উপজাত হইয়া থাকে* ৷ শয়তানের সহচর দৈত্যগণের প্রভাবে জরথুষ ্রীরগণের মধ্যে নানার 
উৎপীড়ন সংঘটিত হইলে অহুরো-মজ.দ! ও অষ দেবতার মধ্যে রাজ্যে শাস্তি স্থাপনের জন্ত যে 

কথোপকথন হয়, তাহাতে অব দেবতার উক্তি হইতে ইহাই পরিস্কুট হয় যে, যতদিন রক্ষকগণের 
মধ্যে কাম-ক্রোধাদির গ্রতার সম্পূর্ণরূপে বিদুরিত না হইবে, ততদিন গোনিরধ্যাতনাদি অমঙ্গয 

স্পা ৯৮ পরও 

১ যক্ব ৮.৪ ২ বঙ্গ ১১৯)৫,২৫)৭1২৩৭১'৫ ইতি 

৩ যব ৫০১, ৪ হন্ ৩৪।৮। 

€ বঙ্গ ৪৫৪ ৬ বন্ধ ৫৬৩, ৪" 

৭ বন্ম ৮৩ 



ধর্মঙ্গলে স্থটিতত্ব ও ধর্ঘ্মদেবতার প্রাচীনতা ্ 

দেশমধ্যে অবশ্ঠস্তাবী” । অর্থাৎ কাম-ক্রোধাদির মোহ অয দেবতার শীস্তিপূর্ণ আশীর্বাদ 
অপেক্ষা অধিকতর প্রতাবশালী। 

এই মকল বর্ণনা হইতে অ দেবতার প্রভাঁব ও তদ্বিরোধী মোহাদির গ্রভাবাধিক্য যুগপৎ 
বিবৃত হইয়াছে দেখা যাঁয়। 

আবেন্তার “অধ” দেবতার ন্যায় বেদের “খাত” অতি প্রাচীন কাঁলেই আর্ধ্য খধিগণ কর্তৃক 
অনুভূত হইয়্াছিল। প্রধান প্রধান দেবতাগণের ইচ্ছা ও অবেক্ষাবশতঃ দৃশ্ঠমান প্রাকৃতিক 
ব্তমমূহের মধ্যে যে অব্যর্থ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই থখিত, ৷ এই ধিত' শব সত্য 
শব হইতে মূলতঃ বিভিন্ন হইলেও কাঁক্রমে বত নৈতিক জগতেরও নিয়ম বলিয়া পরিগণিত 

হইয়াছিল। কিন্তু বেদের এই ধত' শব্দ বহুকাল অক্ষুণ্ন প্রতাপে নিজের আঁদন অবিচলিত 
রাখিতে সমর্থ হয় নাই। উত্তরকাঁলে ধর্ম” শব এই শবের অর্থ সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিয়া 
প্রাচীন ভারতের হিন্দুগণের নিকট মহা সমাদর লাত করিয়াছে । আবেন্তার “অধ” শব্দের 

্টায় দেবতার স্থান অধিকার করিবার সৌভাগ্য ভারতীয় “খাত” শব্দের হয় নাই। কিন্তু ধর্ম 
শব্ধ এ বিষয়ে খত শব্ধ অপেক্ষা সৌভাগ্যবান্। ভারতের বৈদিক যুগেই ধর্ম শব্ধ ব্যক্তিত্ব- 
বাচকতা (1615001608001)) লাভ করিয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে দেববাঁচকতাঁয় উন্নীত 

হইয়াছে। 
শতপথ-্রান্গণের ( ১৩শ কাণ্ডে, ৪র্ঘ অখাঁয়ে, ওয় ব্রাঙ্মণে ) পারিপ্রব-কাহিনীর বিবরণ- 

প্রসঙ্গে সকল দিগ.দেশস্থিত রাজা, প্রজা, দেবতা ও জীবের উল্লেখ আছে। রাজা যম বৈবন্থতের 

প্রজা পিতৃগণ ; রাজ! বরুগ আদিত্যের প্রজা গন্ধরর্বগণ ; রাজা সোম বৈষবের প্রজা অগ্গরো- 

গণ) রাজা অবু'্দ কাররবেরের প্রা স্পগ্ণণ ) রাজ! কুবের বৈশ্রবণের প্রজা রক্ষোগণ। রাজা 
অসিত ধ্বানের প্রজা অন্থরগণ ; রাজ! মত্ত সান্মদের গ্রজ! জলচর ও ধীবরগণ ; রাজা তাক্ষ্য 

বৈপশ্ততের প্রজা পক্ষিগণ ? রাজা ধর্ম ইন, প্রজা দেবগণং | দেবগণের বিনি রাজা, তিনি 
অবশ্য দেবত|। স্কৃতরাং শতপথব্রাঙ্মণের যুগেই ধর্ম শব ব্যক্তিত্ুবাচক এবং দেবতাবাচক 
হইয়াছে। ধর্ম দেবতার আঁসন দেবগণের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে রাজপদে গ্রতিষ্ঠিত। 

অপর এক ধর্ম ব্রন্মার দক্ষিণ বক্ষ হইতে উত্তৃত) ইহার তিন পুত্র-(১ শম। 
(২) কাম, (৩) হর্য। 

১ বস্গ ২৯।২-৩ ২ শতগধ-্রাহ্ষণ, ১৩1৪/৩৬ - ১৪ 

১৩ 



৯৮ হরপ্রসাদ-সংবঞ্ধন-লেখমাল! 

পৌরাণিক যুগে ধর্ম বহ স্থলে বহু অর্থে ব্যক্তিত্ব গ্রাপ্ত হইয়াছেন। যমরাঁজা ধর্ম অর্থে 
অদ্ভাবধি পুজিত। ইহারই পুত্র ধর্পুতর বুধিষ্টির। স্থানান্তরে বিষুর ও ধর্ম অভিন্ন দেবতারূপে 
পরিকল্পিত। অন্যত্র ধর্ম প্রজাপতি এবং দক্ষ-জামাতা। অপর এক স্থলে ইনি “বত” নামক 
পুত্রের পিতা এবং “অপু' নামক পিতার সন্তান। অন্ত এক স্থানে তিনি হৈহয়বংশীয় নেত্ের 
পিতা । ইহা ছাড়াও বহু স্থলে ধর্ম নামক ব্যক্তির উল্লেখ আছে। সুতরাং ধর্ম দেবতা নিতান্ত 
অর্ধাচীন যুগের দেবত1 নহেন। 

বৈদিক মন্ত্র হইতেই অবগত হওয়। যাঁয় যে, বৈদ্দিক যুগেই প্রাচীন ইন্্র-বরুণাদি দেবগণের 
গৌরব হাস-গ্রাপ্ত হইতেছিল। বৈদিক খধিগণ বহু দেবতা ত্যাগ করিয়া অধিতীয় একজন 
দেবতাকে খু'জিতেছিলেন। মোক্ষমূলর প্রভৃতি পঙ্ডিতগণ মনে করেন যে, এই যুগে ইন্দ্র, অগ্নি, 

বরণ প্রভৃতি দেবতাগণের ভ্তব এরূপভাবে রচিত হইত যে, স্তৃতিপাঠক যখন দেবতাঁবিশেষের 
স্ব পাঠ করিতেন, তখন তিনি সেই সময়ের জন্য অন্তান্য দেবতাগণকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বৃত 
হুইতেন,। বহু দেবতা স্বীকৃত হইলেও তীহাঁদিগের মধো একজনকে বাছিয়া লইয়া, তাঁহাঁকেই 
সর্বোচ্চ দেবত| বলিয়া স্বীকার করার পদ্ধতিকে ইংরাজী ভাষায় হেনোথিজম্ (1170)0190)) 
বল! হয়। এই মতে সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে বা কোনও নির্দিষ্ট কাঁলে, নির্দিষ্ট উপলক্ষে, কোনও 

নির্দিষ্ট দেবতা সর্বেধাচ্চ দেবতা বলিয়া সমাদৃত হইতেন। বৈদিক যুগের এই কাঁলকে ধর্মমাবিষয় 
যুগান্তর-সথষটির পূর্ব সুচনা বলা যাইতে পারে। বহুদেবতাঁক সমাঁজে ক্রমে ক্রমে এই প্রকারে 
স্প্রদায়তেদে একেশ্বর-বাদিত্বের পূর্ববলক্ষণ এই কালেই সুচিত হুইয়াছিল। এই কালেই 
আম দেখিতে পা!ই, বৈদিক খধিগণ ক্রমে ক্রমে পূর্বপ্রতিঠিত দেবগণের প্রতি আস্থা 
হানাইতেছেন। একজন খবষি বলিয়া! উঠিলেন :__. | 

“কণ্ৈ দেবার বিষ! বিধেম 1৮ 
কোন্ দেবতার নামে যজ্ঞ উৎহ্্ট হইবে? কাঁহাকে হবি দান করা হইবে? ইহাই খ্ষির 
সন্দেহ। এই সন্দেহের বশবর্তী খধি এই জগতের সৃষ্টিকর্তা হিরণ্যগর্ভ দেবতাঁকেই 
সর্বোচ্চ আসন দান করিয়াছেন। অন্ত এক খধি জগতের হৃষ্টিকর্তা ও পিতা বলিয়া বিশ্ব 
কর্মাকে সর্বোচ্চ আসন প্রদান করিপাছেন*। অপর একজন খষি "পুরুষ দেবতাকে 

১1185 718919715 912 59516095 ০0111701911 [1711950101)), 60. 7976,--পৃ. ২৪০৪ ৪00 

00698 5. টা, 1085 0089, 1715100 061100120 10810500199, ০1, [, পৃ. ১৮-১৯। 

২ ধখেদ ১০১২১ খথে? ১০৮২। 



ধর্ঘমমঙ্গলে স্থ্টিতত্ব ও ধর্্মদেবতার প্রাটীনত। ৯৯ 

সর্বোচ্চ আসন প্রদান করিধাছেন১। হয় ত আরও অনেক ধষি আরও অনেক দেবতাকে 

্ব স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ধ্োচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সেই সকল দেবতার গৌরব ঘোষণা 
করিঙ্না গিয়াছেন। বল! বাহুল্য, দর্শনশান্তে প্রতিঠিত “ঈশ্বর-দেবতা। একাল পর্যন্ত তাহা 
দর্শন-গ্রতিঠিত উচ্চ আসনে বসিতে পাবেন নাই। 

নাসদীয় সৃক্তে ( খগেদ ১০১২৯) প্রদত হৃষ্টি ও অষ্টার বিবরণ বৈদিক ও উপনিষদীয় 

ধধিগণের মধ্যে প্রকৃত তন্বজিজ্ঞাসা জাগরূক করিয়াছিল। দার্শনিক চিন্তার প্রথম উদ্মেষ 

হিসাবে এই হুক্তটী অত্যন্ত মৃূল্যবান্। এই সৃকে সৃষ্টির পূর্ববাবন্থ! *শুন্ত'রূপে পরিকল্পিত 
হইয়াছে। তখন “সৎ, ছিল না, “অ-সৎও ছিল না। এঅন্তরীক্ষ” ছিল না, 'আকাশ'ও 

ছিল না। এই প্রপঞ্চ জগতের আবরণ, আশ্রর বা আঁধার কি ছিল? অতল-্পর্শ জলরাশিই 
কিছিল? মৃত্যু ছিল না, অম্ৃতও ছিল না। দিন ও রাত্রির মধ্যে কোনও প্রভেদ ছিল না। 

এই সব £ছিল-না”র মধ্যে তিনি ছিলেন, __নিজেই নিজের অবলম্বন ও আশ্রয়। তিনি ব্যতীত 
আর কিছুই ছিল না । তাহার উপরে কিছুই ছিল না। অন্ধকার অন্ধকারেতেই আচ্ছন্ন 
ছিল। জল ও স্থলে কোনও পার্থকা ছিল না। শূন্ত ও অভাবের মধ্য যিনি গ্রচ্ছন্ 

ছিলেন, তিনিই তপঃপ্রভাবে হ্বর়ংপ্রকাঁশ হইয়া! আবির্ভূত হইলেন। তাহার মধ্যে সর্ব 
প্রথমে ইচ্ছ! জাগরিত হইল দেই ইচ্ছাতেই মুনিগরণের অনুসন্ধিৎসা জাগরূক হইয়াছে। তাহারা 

বুঝিতে পারিয়াছেন যে শুন্তের মধ্যেই সদ্বস্তর বীজ নিহিত রহিয়াছে । তখন সেই অব্যক্ত 

তবদর্শনের পথে আলোকপাত হইল । তখন বীজ ও শক্তি উদ্ভূত হইল। নিয়ে আত্মশজি 
ও উর্ধে ইচ্ছাশক্তি প্রকটিত হইল । কিন্তু কে জানে এই স্াষ্টি-রছস্য ? দেবতারা নিশ্চয় থা 
পরে আবির্ভূত হইয়াছেন। তবে কে জানে, কেমন করিয়া ও কোন্ বস্ত হইতে এই বিশ্ব 
ষ্ট হইয়াছে? হয় ত তিনিই জানেন, ধিনি এই বিশ্ব স্া্ট করিয়াছেন। কিন্তু তিনিই যে 
প্টি করিয়াছেন, তাহারই বা! প্রমাণ কি? আর তিনিই যে জানেন, ভাহারই বা প্রমাণ 
কি? " 

এই খ্াষি স্থটটি বিষে কেবলমাত্র সন্দেহ প্রকাঁশ করিয়াছেন কোনও নির্ণর করিতে 
পারেন নাই। বিশ্বের আদিভৃত অনাদি পুরুষ এই বিশ্ব সি করিয়াছেন কি না, এবং এই 

টির গৃড়তত্ব অবগত আছেন কি না, সে বিষয়ে খবির ঘোর সন্দেহ। কিন্ত স্থষ্টহইবার 
পা শেপ পাপা পিশশিলিনীপি পিসি পপ ৯ পপ 

১ খতথদ ১০৯, 
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১৪৪ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 

পূর্বে বে এই বিশ্ব ছিল না, সে বিষয়ে খ্রষির কোনও সন্দেহ নাই । ভাবের বা সততার পূর্বে 
তিনি অভাব বা অ-সতার কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একমাত্র সদ্বন্ত অনাদি 

পুরুষের সতত! তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এবং ইহাঁও স্বীকার করিয়াছেন যে, তাহার 
ইচ্ছাক্রমেই বিশ্বস্থষ্টি সংঘটিত হইয়াছে । কিন্তু এই জঙ্গে যাবতীয় দেবগপের অসতা শ্বীকার 
করিয়া! তিনি যে অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহার 
এই সাহমিকতা হইতেই বৈদিক যুগে সাম্প্রদায়িকতা ছিল বলিয়া অনুমান কর! যায়। তাহার 
দল-বল না থাকিলে কি তিনি সাহস করিয়া বৈদিক দেবগণের অসতাবিষয়ক চিন্তা ভাষায় 

প্রকাশ করিতে পারিভেন ? 

এই খষির মশ্ত্রদার-তৃক্ত অপর একজন খষি ইহারই হৃট্ি-বিবরণের ব্যাধ্যা করিয়াছেন, । 
ইনি বলেন, সর্বপ্রথমে সদ্বস্তও ছিল না, অসদ্বস্তও ছিল ন!। এই বিশ্ব না-সৎ না-অসং, 
এই ভাবে প্রতীয়মান ছিল। মনে হইত যেন বিশ্ব আছে, আবার মনে হইত যেন বিশ্ব নাই। 
তখন কেবলমাত্র সেই মন" ছিল। নাসদীঃ স্ক্তের খবি এই জন্যই বণিক্নাছেন যে, সংও 

ছিল না অসংও ছিল না । কারণ, মন তখন প্রকাশিত হয় নাই। সৃষ্টির পর এই মন 

প্রকাশের ইচ্ছা লাভ করে, ইচ্ছার পর ভপস্তাচরণ করে, এবং গেই তপন্যার ফলে ক্রমে ক্রমে 
এই মন প্রকাশ লাভ করিয়াছে। 

এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে উপনিষদীয় খধিগণের তত্বজিজ্ঞাসা উদ্রিক্ত হইয়াছে, নানা স্থানে 
রন্ধধি ও রাজধির মধ্যে তর্কযুন্ধ হইয়াছে, বছ ক্ষত্রিয় রাজ ব্রদ্ধদর্শী খধিকে তর্কে পরাভূত 
করিয়াছেন, এবং সর্বশেষে বহু দর্শন ও বহু ধর্ঘমাবিপ্রব ভারতভূমিতে নূতন নূতন চিন্তাধারার 
প্রবর্তন করিয়াছে। কিন্তু নামীয় সুক্তের ধষি যে সাহমিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে 

তাহাকেই এ বিষয়ে যুগ-গ্রবর্তক বলা যাইতে পারে। “্নাসদীয় সুক্তে যে পাঁচটা বিষয় নির্দির্ি 
ভাবে উক্ত হইয়াছে, বর্তমান প্রবন্ধে তাহা মনে রাখিতে হইবে। 

(১) হৃষ্টির পূর্বের জগৎ শুক্তময় ও তমসাবৃত ছিল। 
(২) অনাদি পুরু সৃষ্টির পূর্ব হইতেই সভাবান্। 
(৩) তীহারই ইচ্ছাক্রমে ও তপঃপ্রভাবে শুন্তের আবরণ উতদ্ভি্ন করিয়া বিশ্বের বীজ- 

স্বরূপ তিনি প্রকাশমান হুইয়াছেন। * 
(৪) বৈদিক দেবগণ বিশ্বস্টির পূর্বে বিমান ছিলেন না) তীহাঁর! উত্তরকালে হুষ্ট। 

(৫) তাহারই দয়ার বৈদিক কবি অসদ্বস্তর মধ্যে সদ্বস্তর সন্ধান পাইয়াছেন। 

১ শতপথ-ত্রাঙ্গণ ১০1৫1৩1১। এবং 5, বৈ, 1973 99139 পৃ. ২৪। 
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ধর্মমঙ্গলে স্ৃরিতত্ব ও ধর্্মদেবতার প্র।চীন্ত। ১৪১ 

পরের আলোচনায় দেখা যাইবে যে, ধর্মপুরাণীয় স্ক্টিতবে এই পাঁচটা কথাই স্বীকৃত 
হইয়াছে। হুতরাং আধুনিক যুগে ধশ্ধরঠাকুরের বঙ্গবামী তক্তগণকে নাসদীয় সুক্তের খধির 
মন্প্রদায়-ভুক্ত বলা যাইতে পারে। 

ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, শতপথ-্রাঙ্মণে ধর্মদেবতা৷ দেবগণের রাজপদে বৃত হইয়াছেন। 
দেবগণ ইহার প্রজা! ( “বিশঃ?) এবং অপ্রতিগ্রাহক শ্রোত্রিয়গণ ইছার সভায় উপস্থিত। 

সামবেদ এই সম্প্রদায়ের বেদ, এবং ধর্দদেবতার সভার সামবেদের দশটা হুক্ত গীত হয়” | কৃষি- 
গ্রধান আর্ধ্গণের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবত! ইন্ত্র। সেই হন্দ্রদদেবতা ধর্শদেবতাঁর বিলীন হইয়৷ গেলেন। 

এই ধর্দদেবতার শক্তি খত শক্তি বা 'অধ'দেবভার শক্তির ন্যায় অপ্রতিহত ও অনিবার্য হইলেও 

ইনি কৃষিপ্রধান দেশে জলদেবতাঁরূপেই পরিকল্পিত হইয়াছিলেন। শতপথ-ব্রাঙ্মণে জল বা 
বৃষ্টির জলকেই ধর্ম বলিয়া গ্রচার করা হইয়াছে । ধর্মই জল) কেন না, যখন ইহলোকে জলের 
'আগমন হয়, তখন সকল বিষয়ই ধর্মের অগ্ুগত হইয়া! থাকে । কিন্ত যখন বৃষ্টির অভাব হয়, 

ভন প্রব্ দুর্ববলকে আক্রমণ করে। সুতরাং জলই ধর্ম, । এই ভাবে সম্প্রদার়বিশেষের মদে 
ধর্মদেবত! বহুকাল ধরিয়! সমাদর লাঁভ করিয়া! আমিতেছিলেন বলিয়া! মনে হয়। কিন্ত এইটী 
কোন্ সম্প্রদায়, তাহা নির্ণয় কর! এখন একপ্রকার অসস্তব হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি 

১ শতপখ-্রা্ধণ। ১৩1৪/৩।১৪ -অথ দশমেইহন্। এবমেবৈত। দু সংক্কিতান্দেদৈধাবৃঘধ্র্ধবিতি হণৈ 

হোতরিতোবাবর্ষ ধর্ম ইল্ত্রো রাজেত্যাহ তল্ত দেবা বিশস্ত ইম আসত ইতি আোত্রিরা অপ্রতিগ্রাহক! 

উপসমতা! ভৰস্তি তানুপদিশতি সামানি বেদ:সোহয়মিতি সায়াং দশতং আাদেবনেবার্ষ: সপ্পরেব্যতি ন 
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১৩২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন"লেখমাল। 

এই দেবতার ভক্ত সম্প্রদায়ের একান্ত অভাব যে কখনও হয় নাই, তাহা আনুষঙ্গিক অনেক 
প্রমাঁণ হইতেই বুঝা যায়। উত্তরকালে পৌরাণিক যুগে এই দেবতা নান! দেবতার আমন 
গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে । জীব এই জগ'ত করব করিতে আসিয়াছে 
এবং কর্মের অবসান হইলেই পুনর্জল্মেরও অবসান হয়, এ বিশ্বাস ভারতবর্ষের সর্ববসম্প্রদায়ের 

মধ্যে সর্বকালেই গ্রচলিত আছে। মৃত্যুর পরই এই কর্ধ অর্থাৎ জীবকর্তৃক অনুষ্ঠিত 
গাপ-পুণ্যের বিচার হইয়া থাকে। যে দেবতা মৃত্যুর পরপারে জীবের পাপ-পুণ্য বিচার করেন, 
তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা । এই জন্যই সম্প্দায়বিশেষের মধ্যে ধর্্দেবতা যমরাজের আনে 
প্রতিঠিত। শতপথ-্রান্ষণে তিনি ইন্দ্রের আসনে অধিষিত। আবার কখনও বা তিনি 
বৃষরূপী অর্থাৎ সর্ধবশক্তিমান্ পুরুষ-স্থানীয় ; পুরাঁণান্তরে তিনি বিষু্দেবতা ; আবার কখনও বা 

তিনি প্রজাপতি ; কোনও স্থলে তিনি ব্রহ্মার পুত্র এবং শম, কাম ও হর্য নামক পুত্র্ধয়ের 

জনক। জৈনদিগের মধ্যেও তিনি পঞ্চদশ অহৎ-রূপে পূজিত, বৌদ্ধদিগের মধ্যে সঙ্ঘ- 
গঠনের মহায়ক। এই তাবে বু সম্প্রদায়ের মধ্যেই ধর্মাদেবত! নানাভাবে পৃজিত হইয়া 
আমিতেছেন। 

আমাদের দেশের প্রাচীন যুগের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাধারার 
ইতিহাস সংগ্রহ করা অতি দুরূহ ব্যাপার; কারণ, ইতিহাঁস লিখিবার প্রবৃত্তি আমাদের 
দার্শনিকগণের কোনও কালেই ছিল না । কত উপনিষদ, কত দর্শন, কত ধর্মগ্রন্থ আমাদের 

প্রাচীন খধিগণ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যাহার! এই সকল বিশাল দর্শন-সাহিত্যের 
সংগঠন করিয়াছেন, বা করিবার সহায়তা করিয়াছেন, তাহাদের কোনও বিবরণ তাহাদের 

গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নাই। তাহাদের প্রতিপান্ দার্শনিক মতও অতি সুক্ম হৃত্রাকারে গ্রথিত। 

দেই সকল সংক্ষিপ্ত হুত্রের পূর্ণ ব্যাখ্যা সে কাধে সকলেই মুখে গুনিয়৷ শিখিতেন ও 
বুঝিতেন, এবং সেই জন্ হুত্রাকারে গ্রথিত দার্শনিক তথ্য কণ্ঠস্থ করিয়া! সে কালের পণ্ডিতগণ 
দার্শনিক পাগিত্য অর্জন, করিতেন। বিভিন্ন ধর্শসম্প্রদায়ের বিষয়েও এঁকই কথা বলা যাঁয়। 
মোক্ষমূলয় সরস ভাষার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, ভাঁরত ভূমির উর্বরতাঁশক্তি বৃদ্ধি করিবার 
জন্প যেমন গঙ্গা ও সিন্ধু ব্তীতও অসংখ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ নদী অসংখ্য ধারায় হিমালয় হইতে 

নিঃস্মত হইয়া প্রবাহিত হইত, সেইরপ ভারতবাসীর মানসিক উর্বরতা! বৃদ্ধি করিবার অন্তও 
অতি প্রাচীন কালেই অসংখ্য ধর্মমত "৪ দার্শনিক সিদ্ধান্ত বহু শাখায় প্রবাহিত হইয়া 
সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত ছিল ; উপনিষংসমূহে আমর! তাহার" অংশমাত্র দেখিতে পাই১। 
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জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রাছুর্তত হইবার পূর্বের ভারতবর্ষে যে অসংখ্য ধর্মমত গ্রচলিত ছিল, 
তাহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ 'বহ্গজালম্থত্র হইতে সাধারণতঃ উদ্ধৃত হইয়া থাকে । এই বৌদ্ধ “চুত্ত 

্রনথখানিতে উক্ত হইরাছে যে, বুদ্ধদেব ৬২ প্রকার বিভিন্ন ভ্রান্ত ধর্মমতের উল্লেখ করিয়া 
গিয়াছেন। এই সকল ধর্মমতও আবার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাঁয় বিভক্ত ছিল। ' সেই সকল 

বিভিন্ন ধর্মমতের খণ্ডন করিয়া বুদ্ধদেব নিজ মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মহাঁভারতেও 

এই প্রকার বহু ধর্মমত ও দার্শনিক সিদ্ধান্তের বিষয় উল্লিখিত দেখা যাঁয়। জৈনগণও এইরূপ 

ভিন্ন মতাবলম্বী পণ্ডিতদিগের মত থণ্ডন করিয়াছেন। স্বৃতরাং অতি প্রাচীন কাল হইতেই 
ষে ভারতবর্ষে শাখা গ্রশাখা-সমস্বিত অসংখ্য ধর্মমতের প্রাদুর্ভাব ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সে 

বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু একাঁলে সেই সকল ধর্মমতের নিরাকরণ চেষ্টায় কোনও ফল 
ফলিবে বলিয়া মনে হয় না। এই সম্পর্কে ইহাঁও মনে রাখিতে হইবে যে, এই সকল ধর্মমতের 
অন্রূপ অসংখ্য সম্প্রদায়ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রাহুর্তৃত হইয়াছে। উত্তরকালে অস্কান্ত 

্মমতের সহিত সম্পর্কে তাহাদের ধর্মনতের কিছু কিছু সংস্কার ও পরিবর্তন সংসাঁধিত হইলেও 

মূলতঃ তাহারা তাহাদের অতি প্রাচীন আচার অনুষ্ঠান ও সাধারণ বিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে 

বলিয়৷ মনে করা যায় না। 

থষ্টির কথা ভাবিতে গেলেই স্থাষটিরপূর্ববাবস্থার কথা মনৌমধো স্বতঃই আসিয়া গড়ে। 
নাঁসদীয় সুক্তেও যাহা, ধর্মপুরাণেও তাহাই, সৃষ্টির পূর্ববাবস্থা সর্বশুন্তময়। দর্শন-শান্ত্ে 

যৌগিক স্থষ্টি, পরিণাম ্থষ্টি বা বিবর্তবাদ, সর্ববিধ মতেই স্ষ্টির পূর্বে প্রলয় বা সর্বশূ্যতা 
পরিকপ্পিত হুইয়৷ থাকে । ইহাই স্বাভাঁবিক। প্বৃক্ষ হইতে বীজের উৎপত্তি? না, বীজ 
হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি ?*-_এনপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও দেমন অসম্ভব, এই প্রশ্নের উত্তর 

সম্ভবপর হইলেও তেমনি ইহা দ্বারা ৃষ্টি-রহস্তের মূল পর্য্যন্ত পৌঁছান যায় না। স্্ি-রহন্যের মূল 

ভাবনাই হইতেছে, এমন একটা যুগের ভাবনা, যখন বৃক্ষও ছিল না; বীজও ছিল না। 

টির পূর্বাবস্থা মানেই শুন্পমর অবস্থা । তাই বৈদিক খষি, দর্শনের গ্ুৃত্ডিত এবং ধর্ণতত্বের গুরু, 

সকলেই সৃষটি-রহন্ত বর্ণনাকাঁলে অভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। প্রাচীনত্ব বা ইতিহাসের দিক্ 

দিয়া বিষয়টা বুঝিতে গেলে নাসদীয় শৃক্তের ধবিকেই সর্বপ্রথম পথপ্রদর্শক বলিয়৷ মনে হয়। 

ধর্মাঠাকুয্নের আত্মপ্রকাশ 

শু্তপুরাণের বর্না অনুসারে সৃষ্টির পূর্ববকালে রূপ, রেখা, বর্ণ, চিহ্ন রবি, শশী, রাজি, 

দিন, জল, স্থল, আকাঁশ, মেক, মন্দার, কৈলাস, সৃষ্টি বা চলাচল, কোনও কিছুই ছিল না। 
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দেবতাও ছিল না, সুতরাং দেউল-দেহারাও ছিল না। খধি, তপন্থী, ব্রাহ্মণ, পাহাড়, পর্বত, 

বাবর, জঙ্গম, সুর, নর ত্র্ধা, বিষু আকাশ, পুণ্যস্থল, গঙ্গাঁজল,__কিছুই ছিল না। মহাশূ্- 
মধ্যে একমাত্র “পরতু' ( গ্রতু ) ছিলেন, তাহার সঙ্গী আর কেহ ছিল না। তিনিও ছিলেন 
শুন্তময়। এবং শুন্টের উপর ভর করিয়া শুন্তমধ্যে ভ্রামামান। এমন অবস্থায় দয়ার সাগরের 

দয়া উপজাত হইল- বিশ্ব-স্থ্টির ইচ্ছা উদ্রিক্ত হইল। “আপনি সিরজিল পরভু আপনার 
কাআ॥ দেহেত জনমিল পরভুর নাম নিরঞ্জন। পরতুর সঙ্গতি কেহ নহ একজন ॥” এইরূপে 
শৃন্তমৃত্ি গ্রতু দিব্য-দেহধারী “নিরঞ্জন'রূপে সগ্রকাশ হইলেন। 

রামাই পণ্ডিতের নামে প্রচলিত “অনিলপুরাঁণ' নামক গ্রন্থে ধন্মঠাকুরের আদেহের 
বিভিন্ন অবয়ব নির্মাণের বর্ণনা আছে। 

বাযুবন্দ করিলেন কায়ার পরিবন্ধ । 

মৃত্তিমান্ হইলা! ধন্ম দেখ্যা লাগে ধন্ধ॥ 
কাকালি জিনিল জেন মাণিক্যের ডাঁড়ি। 

পাক দিয়া স্থজিল ব্তিস কোঠা নাড়ি ॥ 

বত্তিস কোঠা নাড়ি হতে ন! দস কোঠা সার। 

জেন তিন কোঠা নাড়ি বাখানে সংসার ॥ 
তাঁএ উদর কোঠা স্থজিল মহা ভাগার। 

জেন উদর চেষ্টায় মরে নর জগত সংসার ॥ 

রাঁজ্যময় পুষ্প জেন জন্মাইলা গাঁছ। 
সুচের মুখে গাথিলেন জেন ছোট বড় বাষ্ঠ॥ 

বেগবন্ধে ঘর সাজে সুজল কামিলা। 

ব্ঙ্মা আদি দেব জার বুঝিতে [ নারে ] লীলা ॥ 

ধন্দেরবচনে পণ্ডিত রাম গায়। 

অনিলপুরাণ গীত নুন শ্বামরায় ॥ 

অনিলপুরাণেও নিরঞ্জন ঠাকুর সঙ্গিহীন। 
নিরঞ্জন বলে মোর দোসর নাহি কেছ। 

আমার, ক্নান করিতে তীর্ঘ নাই পৃজিতে নাই দেহ। 
শুন্ের ঘাট শু্ের পাট শৃষ্তের সিংহাসন । 
শুক্ঠ আসনে একেল! নিরঞ্জন ॥ 
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পুনস্চ-. . 
স্থির হয় পুরুষ জন সপ্ত শৃন্তে নিরঞ্জন 

আর কোন দেব নাহিক প্রকাশ। 

তোমার মরম জন সরূপ নারায়ণ ' 

নমই একেলা! ধর্মরাজ ॥ ইত্যাদি । 

দ্বিতীয় স্থপ্তি উলুক 

ধ্ঠাকুর নিরঞনরূপে শ্বদেহ সৃষ্টি করিবার পরই উনুক পক্ষী বা উলৃক মুনিকে কৃষ্টি 
করেন। এ বিষয়ে অনিলপুরাণ+ শুন্যপুরাণ বা! অন্ত কোনও ধর্ধপুরাণের মধ্যে মতভেদ দেখা 
যায় না। অনিলপুরাণে আছে,__ 

শুন্ঠে ভর করতার এড়িল নিশ্বাস । 
নিশ্বাসে জন্মিল উলুক পক্ষরাজ ॥ 
গোসাইর নিশ্বাস গেল লক্ষি জোজন | 
তরাতরি আইলা উলুক জথা নিরঞঈীন ॥ 
উলুকে দেখিয়া ধর্ম ভুক্ত হল। 
মিনতি করিয়া ধর্ম বলিতে লাগিল ॥ 
শুন শুন আরে পক্ষ বলিয়ে তোমারে। 

তোমার জনম হইল কেমন প্রকারে ॥ 

কর জোড় করি উলৃক করে নিবেদন। 
আমার জন্মের কথ! শুন দিয় মন ॥ 

শুন্ত ভরে করতার ছাড়িলে নিশ্বাস । 
তোহার নিশ্বাসে জঙ্গিলাও পক্ষিরাজ ॥ 

অনিলপুরাণের স্তায় শৃন্তপুরাণেও ঠাকুরের 'ছাই' হইতে উন্নুকাই' পক্গীর জন্ম, এবং 
গরুর আত্ম ভোল! হইলেও উলৃক গুনি' (বা পুনিবর' ) স্থির-বদ্ধি এবং ম্বতিধর। ঠাঁকুর 
এই মুনির পরামর্শ ব্যতীত কোনও কর্ম করেন না। ন্ষ্ট-কার্ধ্যে উলৃক মুনিই সকল কার্য্ের 
নিরন্ত। এবং নিরঞজন ঠাকুর তাঁহার নিকট যঙ্র-ঢালিত পুতুলের স্তার ক্রিয়াশীল। উদৃক 
মুনির বুদ্ধি ও কৌশলেই নিরঞচন ঠাকুয় এই বিশ্ব সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, নতুবা! তিনি 

১৪ 
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সষ্টি করিতে পাঁরিতেন বলিয়া! মনে হয় না। তৃষ্ণায় আকুল উলৃক অন্রোধ করাতে 

ঠাকুর ভাহাঁকে মুখের অমৃত দাঁন করিবার জন্ত মুখ প্রসারিত করেন? সেই সথযোগে উনৃক 

ওটনাড়া দিয়া জল সৃষ্টি করান। 
মায়া করি উলৃক মুনি ওঠ নাড়া দিল। 
শৃন্যের উপরে এক বিশ্ব খসিয়া পড়িল ॥ 

--অনিলপুরাণ। 

ৃন্পুরাণের বর্ণনাতেও উনুকের ক্ষুধা ও তৃষা নিবারণের উপায় চিন্ত! করিয়া ঠাকুর 
যখন বিহ্বল, তখন উল্লুক মুনিই ঠাকুরকে বুদ্ধি দিল”_“মুখর অমৃত দিআ পরত রাঁখচ 

জীবন।” তখন--“কিছু সংহারিল কিছু শুনতে হইল থিতি। পরতুর বিভ্ুকে জল হইল 

আচগ্বিতি॥” তখন জলের উপরে উভয়েই টলমলায়মান। অনিলগুরাণের মতে উনৃকেং 
কৌশলে ঠাকুর নিজেই জলবিদ্বে তর দিয়া টলমলার়মান। 

উলুক বোঁলেন্ত প্রভু শুন মায়াধর। 
তিলমাত্র তুমি বিশ্বুতে কর তর ॥ 
উলুক ছাড়িয়া প্রভু বিশ্বু ভর কৈল। 
বিদ্বু কেবল ধর্মের ভর সহিতে নারিল ॥ 

ভাঙ্গিয়া ত জলবিদ্ধু হল ছারখার । 
জলাকার পৃথিবী হইল একাকার ॥ 

উলুকের বীর-পক্ষ হইতে পরমহংসের উৎপত্তি, এবং উললুকের পরামর্শে ই ঠাকুর “হুর 
সাজন” করেন | ঠাকুর উলুকের বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন,_ 

আন্গা হইতে বুদ্ধিমান পুত্র উন্নুকাই। ' 
ফেমনে করিব ছিষ্টি থল নহি পাই ॥ 

তখন উলৃক মুনি'যখারীতি পরামর্শ দিয়া ঠাকুরকে সৃষ্টিকর্ধে নিয়োজিত করিল। 
এবং উনুকেরই বুদ্ধিক্রমে এই বিশ্বের ৃষটিকারধ্য চলিতে লাগিল। বাস্থকি, বন্ুমতী, কর্কট 
কুর্ প্রভৃতির স্থ্টি ত এই প্রকারেই হুইল, তাহ! ছাড়! এই জীব জগতের স্্টির মূল কারণস্থরপা 

মহাঁমায়ার ৃিও উলূক মুনির কৌর্শলেই সমাহিত হইল | তারপর পিতা ও কন্তার মিলান 
বারা বর্ধা, বিছু, শিব, এই ত্রিদেবতার স্ৃষ্টিও উনূক মুনির ঘটকালিতেই সম্ভবপর হইল। 

১ উনুক বোলস্তি গোসাঞ্রি উপাঁজ কারণ। জলের উপরে কর্ ছিষ্টির সাজন। শু. গু পু. ৯ 
২ স্থাদানরে-'জাঙ্গ। হৈতে বুদ্ধিষান্ তুদ্ছি মুনিবর ।'"-পৃ. ১৭। 



ধর্মমঙলে স্প্তিতত্ব ও ধর্্দদেবতার প্রাচীনতা ১৪৭ 

কাজ্যের তত্ত কিবা! উলুক জানিআ]। 
দেবী ধন্মে দিল ছামুনি করিআ৷ ॥ 
ধন্মঘট পুণ্য ঘট কৈল আরাঁধন। 
আপুনি উল,ক মুনি হইল ব্রাঙ্মণ ॥ 
নানা বর্ণে বাণ্চ উলূক করিলা ততঙ্গণ। 
আপুনি হইল মাতাপিত| কৈল কন্ঠা সমর্পণ ॥ 
নান! শবে বাগ্ঠ বাজে জয় জয় ধবনি। 

দেবী ধন্মে ছুহে হইল পুণ্পের ছায়নি ॥ 
ধন্মের চরণে পণ্ডিত রামে গায়। 

.  অনিলপুরাণ কথা শুন ধর্মরায় ॥ 

মহামারার গর্ভে ত্রিদেবার জন্ম হইবার পরও উলৃক মুনির পরমার্শে ই ঠাকুর &ঁ তিন 
দেবের উপর হৃষ্টির ভার অর্পণ করেন। আবার যখন নিরঞজনের মৃতদেহ দাহ করিবার জন্ত ২ 

ইন্্রাদি দেবগণ সহ “ত্রিদেবা' বল্গুকার কূলে উপনীত হইলেন, মহামায়া সহমৃতা হইবার জন্য 
নানাবিধ বেশভূযায় সঙ্জিত-দেহ! হইয়া! সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, তখনও বল্গুকার তীরে বটবৃক্ষে 
উলুক বসিয়া দাহ-বিষয়ে পরামর্শ দিলেন। 

অগোৌর চন্দন কাষ্ঠ বোঝাঁএ বান্ধিয় । 
জতেক দেবত! নিল মস্তকে করিয়া ॥ 

ললাটে চন্দন দিল দেবী সীমস্তে সিন । 
সুবর্ণ চিরুণী দিল কবরী উপর ॥ 

জয় জয় দিয়া দেবী চৌদলে চাপিয়া। 
আগে পিছে জান মবে খে কড়ি ছাড়িয়া ॥ 
মৃতকল্প হ'য়াছেন ঠাকুর নিরঞ্জন। 

নান! শবে বাষ্ভ তোলাল ততক্ষণ ॥ * 

সেইরূপ উল,ক দুরেতে 'আসিয়া। 
পেচারূপ হইল উল.ক আমোয়! পাতিয়া ॥+ 

বলুকার কুলে আছে এক বটগাছ। 
তখিভরে রহিল উলুক পক্ষরাজ | 

১ উল্ক কি প্রকৃত পক্ষে গেচ! নহে? 
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বন্নুকার কূলে সবে উত্তরিল গিয়া। 
শহ কাটেন সভে দ্ধুকতি করিয়া! ॥ 
অনাদি চরণে ভরিয়! একমন। 

রামাই প্ডিত গান সেবি নিরঞ্জন ॥ 

শহ গুটি কাঁটিতে বিরোধ দিল পেচা। 

অইথানে মর্যাছে বায়ার কুটি রাজ! ॥ 

করজোড় করিয়া বোলেন তিন দেবা । 

এইখানে কতকাল আছ তৃমি পেচ1 ॥১ 
বার সিন্দুল অন্তে গেল আর চৌদ্দ তাল। 
এইখানে আছি আমি আউট জুগকাঁল ॥২ 
ধনজন প্রজা মর্যাছে নিল্লর় নাহি জানি। 
আগোড়া পৃথিবী নাই তিল-পরমাণী ॥ 

বুদ্ধি বল পক্ষ রে বুদ্ধের পরকার। 

কোন্থধানে করাব বাপার সত্তকার ॥ 

্রঙ্ধা হও হুতাশন বিষু হও কাষ্ঠ। 

শিবের বাম উরাতে চিরিয়। করাহ সংকাঁধ্য ॥ 

এই উলৃক মুনি কে? 

মহাভারতে এক উনৃক জাতির উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। ইহাঁরা কৌরব পক্ষে যুদ্ধ করিয়া: 
ছিল। ইহাদের রাজার নামও উণৃক। ক্ৃতরাং" যহাভারতের এই উনদুক শব্ধ পেচকের 
প্রতিশৰ নহে, এ শব্ধ মনুষ্যবাচিক ও জাতিবাচক। কৌরব কুলের পক্ষ বলিয়া এই রাজা 
ও তাহার গ্রজাগণ যে সাধারণ হিন্দু সমাজে নিন্দিত ও অজ্ঞাত ছিল, তাহ 'বেশ বুঝা যায়। 

নাগবংশীয় একজন রাজার নামও উলৃক। 
আবার পুরাণাদিতে দ্বয়ং ইন্ত্র উলৃক নামে পরিচিত) স্থৃতরীং সম্প্রদায়বিশেষের 

মধ্যে উদুক সন্মানার্ঘ ও দেবরাজ-পদ্ে প্রতিঠিত হইয়াছে । অন্ত এক উলুক বিশ্বামি 

১ উলূকের নিকট ভুক্ধ! বিষু শিব যুক্তকর ! 

২ সাড়ে ভিন যুগ। 



ধর্্মম্লে স্ছিতত্ব ও ধর্মদেবতার প্রাচীনতা ও 

খষির পুত্র ? আবার একজন শকুনির পুত্র। সুতরাং অতি প্রাচীন কালেই উলুক নামক 
কোনও ব্যক্তি বা বহু ব্যকি খষিত্বে ও দেবত্বে উন্নীত হইয়াছিল । 

'ঘহলকো বদ'ত মোঘমেতস্ভংকপোতঃ “দমগ্রৌ কৃূণোতি। 

বন্ত দু; প্রহিত এফ এততন্মৈ যমায় নমো অন্ত ম্বতাবে ।: 

--খখেদ। ১০ম। ১৩৫ দু ৪ খক্। 

এই উলক যাহ! কহিতেছে, ত'হা! মিধা। হউক! কারণ, এই কপোত অগ্ি স্থানে উপযেশন করিতেছে । 

ধাহার প্রেগ্তি দৃতন্বরূপ এ আসিয়াছে, সেই মৃত্যুতক্ূপ ঘমকে নমস্কার । 

মৃত বাির আত্মা! দ্বর্গে গিয়! রাজা যম ও রাজ। বরুণকে দর্শন করে (১০1.8.৭7 ১০1১৫৪ 8১৫) যন 

গায় পিতৃগণের সহচর | তাহাদের সহিত যম যজ্যে তাঁগ্মন করেদ। যম পুণ্যায়াদগকে হুখের দেশে লইয়া 

যান। ইনি মৃত ব্যঞজিদের বানস্থান নিকলপণ করিয়] দেন ( ১০১৮1১৩) ১০1১৪।৯)। 

ধণেদে উলৃক যমরাজের দূত | যমরাজও ধর্শারাজ বলিয়াই আমাদের নিকট পরিচিত । 
বৃতরাং রামদাস হ্মমানের গ্ঠার যমরাজের দূত উলুকও যে আমাদের মধ্যে মশ্প্রদায়বিশেষে 
মুনিত্বে ও দেবদ্ধে উন্নীত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? উত্তরকাঁলে আবার সেই নাম কোনও 
রাজ! বা সম্প্রদায়বিশেষের বৈশিষ্ট্য-চক নাম হইয়া ধ্লাড়াইতে পারে। ওুলুকা দর্শন বা 
বৈশেষিক দর্শন সম্ভবতঃ এই সম্প্রদধায়ের দর্শন ও ধর্মমত ছিল। প্রাচীন ভারতীয় দর্শন- 

সমূহের মধ্যে দুইটা দর্শনে ধর্মব্যাথ্যা গ্রতিজাত হইয়াছে__ মীমাংসা ও বৈশেষিক। এই ছুইটা 
দর্শনই অতি প্রাচীন দর্শন-ুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই এই দুইটা দর্শনের মূল হুত্রগুলি 
গ্রকাশিত হইয়াছিল । চরকের হুত্স্থানে (১,৩৫-৩৮) বৈশেধষিক দর্শনের একটা শু উদ্ধৃত 
ইইয়াছে। বৈশেষিকের সেই ু ত্রটা আধুনিক সংস্করণে পাওয়া যায় না। ইহা হইতে অনুমান 
হয় যে, চরকের সময়ে ( ৭৮ খ্রীষটাব প্রাচীন বৈশেষিক হৃত্রগুলির একবার সংস্কার হইতেছিল। 
গ্রাটীন বৈশেধিক ও প্রাচীন পূর্বমীমাংসার প্রতিপাদ্য বিষয় ও দার্শনিক মতে গ্রতেদ নাই 

বলিলেই চলে । উভয় দর্শনই নিরীশ্বরবাদী এবং বেদে বিশ্বাসবান্। প্রাচীন কোনও মতের 

্রতিষন্থিতার উল্লেখ না থাকায় ইহাই অন্থমিত হয় যে, এ কালেঅন্ত কোনও বেদ-বিরোধী 
সম্প্রদায়ের মত প্রচারিত হয় নাই। 

এই সকল কারণে আমার মনে হয় যে, অতি প্রাীন কাল হইতেই উলুক-প্রবস্ঠিত একটা 

ধর্খসন্প্রদায় ভারতবর্ষে বিস্তমান ছিল; তাহাদের ধর্মমতের বৈশিষ্ট্য কি ছিল, তাহা 
রর নস্প সপ 

১ উল্ফ বমের দূত । 

২5, বা. 09% 0805 [1907 01 10090 201005000০1 2 পৃ ২৮২৫ । 
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এখন জানিবার উপায় নাই। কিন্তু বৈশেষিক দর্শন ও আধুনিক বঙ্গীয় ধর্পুরাঁণসমূহের 
মতের মধ্যে এই সম্প্রদায়ের মতের মূল শুত্রগুলি পাওয়া যায়। 

এখন দেখা যাঁউক, এই ধর্মপুরাণসমূহের স্থষ্টি-তত্ের ব্যাধ্যা নাঁসদীয় সৃক্তের স্যটটি-তত্বের 
সহিত কতটুকু অভিন্ন। আমর! নাসদীয় সুক্তের বিশ্লেষণে যে পাঁচটা মূলনুত্র পাইয়াছি, 
তাহার সবগুলিই ধর্মপুরাণীয় স্থা্টি-তত্বের সহিত অভিন্ন । 

(১) স্থির পূর্বে জগৎ শৃল্তময় ও তদসাবৃত ছিল ) “অন্ধকার মধ্যে সকলি ধুদ্ধকার। 
(২) অনাদি পুরুষ হৃষ্টির পূর্বব হইতেই সত্তাবান্--ন্ুন্ত ভরমন পরতুর সুন্টে করি 

ভর।” 

(৩) তাহারই ইচ্ছাক্রমে ও তপঃপ্রভাবে শৃন্কের আবরণ উদ্ভি করিয়া! বিশ্বের বীজস্বনধপ 
তিনি প্রকাশমান হইয়াছেন__ 

“কাহারে জন্মাৰ পরভু ভাবে মায়াধর" “আপনি সিরজিল পরভু আপনার কাঁআ।, 
চ্যতাচ্যুতি নাহি রেক আপনি আলোক রেখ 

নিরঞ্জন ভাঁবিলেন ব্রহ্ম । 
মায়াপতি ধর্মরায় নির্মাণ করেন কায 

আচন্িতে জনমিল বিশ্ব॥ 

(৪) দেবগণ বিশ্ব স্থির পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন না, তাহার! উত্তরকালে হৃষ্ট-_ 
“স্থির হয় পুরুষজন সপ্তশৃন্তে নিরঞ্জন 

আর (কোন) দেব নাহিক প্রকাশ। 

তোমার মরম জন সরূপ নারায়ণ 

নমই একেলা ধর্মাজ ॥* 

“নিরঞ্জন বলে মোর দোসর নাহিক কেহ। 
আমার, ন্নান করিতে তীর্থ নাই পুজিতে নাই দ্ছে। 
শৃন্তের খাট শুন্ঠের পাট শৃন্ের সিংহাঁসন। 
শৃস্ত আসনে একেলা নিরঞ্জন ॥” 

(৫) তাহারই দয়ার বৈদিক কবি অসদ্বস্তর মধ্যে সদ্বস্তর সন্ধান পাইয়াছে। 
“দআর আসনে ধর্ম বসিল আপনে ।" 

“সাস্তি দয়াএ জর্ হইল তোমার।” 
দয় হৈল বাপ ধর্মের বিদ্বু হইল মা।, 



ধর্মমঙ্গলে স্য্রিতত ও ধর্মমদেবভার প্রাচীনত। ১১১ 

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, রামাঁই পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত ধর্দসম্প্রদায় 
একটা অতি প্রাচীন ধর্মসম্প্রদায়ের আধুনিক সংস্করণ। খণ্বেদের নাসদীয় হৃক্তের খাষিই 
সম্ভবতঃ এই সম্প্রদায়ের মূল প্রবর্তক এবং প্রাচীন বৈশেষিক দর্শন সম্ভবতঃ এই সম্প্রদায়েরই 
দর্শন। 

শ্রীবসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 



রি 
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১। প্রস্তাবনা 

এখন আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে হয় না। আমরা যুদ্ধের কিছুই জানি না। মধো 

মধো ছুই শক্রদলের সহিত দাগ! হয়। দাক্গা যুদ্ধ বটে, কিন্তু অশিক্ষিতের যুদ্ধ, যৃদ্ধকৌশল না 
শিথিয়া যুদ্ধ। কিন্তু যাট-সত্বর বৎসর পূর্বেও গ্রামবাসীরা ডাকাতের সহিত যুদ্ধ করিত। 

আমি হুগলী জেলার আরামবাগের কথা বলিতেছি। দেশটি ডাকাতের, এই হেতু গ্রামের 

ভদ্র-ইতর অনেককেই যুদ্ধকৌশল শিখিতে হইত। শুধু লাঠি-খেলা নয়, গুলতই দিয়া 
বাঁটুল-ছোঁড়, ভীর-ধন্ুক, ঢাল-তরোয়াল শিক্ষাও করিতে হইত। ডাকাতের দলপতি সর্দার 
শিক্ষা দিত। সদ্রীর ডাকাতের দলপতি বলিয়া! প্রসিদ্ধ ছিল না; প্রকান্ঠে বাড়ীর দরোয়ান 
কিংবা গ্রামের দিগার ( চৌকিদার ) হইয়। থাঁকিত। বিবাহের সময়ে এই সকল খেলআড় ডাকা 
হইত, তাহার! বরযাত্রীর সঙ্গে যাইত, এবং বর-বিদায়ের সময়ে যুদ্ধবিস্তা দেখাইত। এক এক 
সর্দার নিজের দেহের নানা স্থান চিরিয়! ওষধ প্রবিষ্ট করাইয়৷ দিত। সে সকল স্থানে পরে 
লম্বা লম্ব! অবু'দ হইয়া রহিত। আমার মনে পড়ে, ধারাল তরোয়ালের চোটে তাহাদের দেহে 
নথের আচড়ের তুল্য দেখাইত। তাহারা বলিত, ধের গুণে দেহ কাটে না। ইহাঁও মনে 
রাখা উচিত, প্রবল বেগে কোপ না মারিলে তরোয়ালে কাটে না। কিন্তু মেলেরিয়ার 

আক্রমণের পরে দেশের সে শৌর্যবীর্য চলিয়া! গিয়াছে। সে ডাকাত নাই, পূর্বকালের 
দ্ধবিসভার স্বতিও নাই। দেড় শত বৎসর পুবে মাণিক গাঙ্গুলী তাহার ধর্দমঙ্গলে মন়ক্রীড়ার 
যে পরিভাষা লিখিয়াছেন, তাহ! আমরা বুঝিতে পারি না। ডাকাতদের মধ্যে ধর্মজান ছিল। 

কালীপুজা করিয়া ডাকাতি-যাত্া করিত। কোথায় ধন গুপ্ত আছে, তাহ! ন! বলিলে নারীকে 
তর দেখাইত, কিন্তু কদাপি দেহ স্পর্শ করিত না। নারী যে কালীমায়ের জাতি। আমাদের 
অঞ্চলে ডাকাত ছিল, কিন্ত চোর ছিলনা। এখনকার ডাকাতি, ডাকাতি নর, অনেকে 
মিলিয়া চুরি। তখনকার ডাকাতি এক গ্রামে হইলে পাঁচখান! গ্রামের লোক শুনিতে 
পাঁইিত। যেখানে সে ভীমরবে ডাঁক নাই, কটিতে কিন্ধিনী নাই, মাঁলসাঁট নাই, সেখানে 
ডাকাতি নাই। আমার বৌধ হয়, বর্গীর হাক্গাম! হইতে কিছু রক্ষার আশায় লোকে যুদ্ধ 
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শিখিত, এবং ডাকাতরূপ যোদ্ধা পালন করিত। ওড়িস্কা হইতে মেদিনীপুর ও আরামবাগ হইয়া 
ব্গীরা বর্ধমান আসিত। এই পথে, কত লুটপাট, কত রক্তারক্তি হইয়াছে, ঠেঙ্গাডা দে 
কাহিনী ভুলিতে দেয় নাই। ঠেঙ্গাড়া যুদ্ধ করে না, যদি বাঁ করে, কৃটযুদ্ধ করে। 

বাঁ হনুমানের যুদ্ধ স্ায়-ুদধ, ছুই বীরে যুদ্ধ। এক বীর ২৫1৩০টি অনুচর-স্বহচর লইয়া 
এক গ্রামে বাম করে। আগিম্তক বীর অন্ের নিকট পরাজিত কিংব! দলত্রষ্ট হইয়া গ্রাম-রাজ্য 
অধিকার করিতে আসে। যুদ্ধের সময়ের বিক্রম দেখিলে ভীত ও স্তত্তিত হইতে হয়। কিন্ত 
আমুধের মধ্যে নখর ও দন্ত, কদাচিৎ করতল ৷ শক্রকে ধরিতে না পারিলে দন্ত দ্বারা দংশন 
করা চলে না। নখর-চালনাতেও শত্রুকে কোলের কাছে পাইতে হয়। যে দিন আদিম মাঁমব 
ৃক্ষশাখা দ্বারা নিজের বাহু দীর্ঘ করিতে শিখিয়াছিল, সে দিন তাহার জয়ও হইয়াছিল। পরে 
নখর-পরিবতে শাণিত শিলার কিংবা তাম্রের শস্্ নির্মাণ করিয়া শত্রুর দেহ বিদারণ, ছেদন, কর্তনে 
সমর্থ হইল। কিন্তু শ্র নিকটে না পাইলে শন্ত্র বুথা। পাষাণ নিক্ষেপ দ্বারা দুরম্থ শত্রুকে এবং 
উচ্চ স্থান হইতে বিনাশ করা সম্ভব। অন্ত্রনিক্ষেপ দ্বারা বধ করিতে পারিলে আরও স্বিধা। 
কিন্তু বাহুবলে প্রহার, কিংবা বাহুবলে অস্ত্র নিক্ষেপ অপেক্ষা বন্-ঘ্বার! অন্ত্নিক্ষেপ করিতে 
পারিলে দূরস্থ শক্রকেও সহজে বিনাশ করিতে পারা যায়। কোন্ কালের কোন্ মানব ধন উদ্ভাবনা 
করিয়াছিল, কে জানে। কিন্তু একবার এই বুদ্ধি ঘটিলে, ভেদন, ছেদন, কুন্তন, প্রতিরোধন 
প্রতি প্ররোজন অনুসারে ধনুর্যন্র দ্বারা নিক্ষেপ্য অস্ত্রের বিতিন্ন রূপ প্রদত হইয়াছিল। 
লক্ষ/ভেদের পৃবে দেহ স্থির এবং মন একাগ্র করিবার নিমিত্ত মন্ত্র আবৃত্তি করা হইত। এইরূপে 
মান্ত্রিক অস্ত্রের উৎপত্তি। এই সকল অন্ত্র দিব্য-অন্ত্র নামে খ্যাত ছিল। যাহারা শক্র- 
পরীজয়ের নিমিত্ত যুদ্ধ করে, তাহারাই জানে, যুদ্ধ করা হাঁসি-খেল! নয়। তখন যে অতাষ্ 

দেবতা ও গুরুর নাম ন্মরণ করিয়া গুভক্ষণে যুদ্ধ-বাত্রা করিবে, তাহাঁও ত স্বাভাবিক। 

ধুযুদ্ধে শরফলের আকার নানাবিধ করা যাইতে পাঁরে। কিন্ত অধিক ভারী করিতে 
পারা যায় না। ধঞ্চতে গুণ আরোপণ এবং গুণ আঁকর্ষণ, যোদ্ধার বাহুবলের পরিমাণ হইয়া 
দাড়ায়। যাহার বাহুবল যত, এবং যাহার দেহ যত দীর্ঘ, তাহার ধনূর্বলও তত। ঘুদ্ধকাঁলে 

যে যত ক্ষিপ্রগতিতে শর-নিক্ষেপ করিতে পারে, সে তত জয়ী হয়। এই সময়ে যন্ত্র দ্বারা 

ধুগুণাকর্ষণ ও শর-নিক্ষেপ কর! চলে না। কারণ, তাহাঁতে কালবিলম্থ ঘটে। শর ও পাষাণ 
শিক্ষেপের এন যন্ত্র ছিল, তাহাঁকে ক্ষেপনী বলিত। সে যন্ত্র তারী হইত বলিয়া সথ-্থানে স্থির 
করিয়া রাখা হইত। কদাচিৎ চত্রযুক্ত করিয়া সে সত যুনবক্ষেত্রেও আনা হইত। কিন্তু যে 
দিন বাঁহবলের পরিবর্তে অগ্লিবল, বাস্তবিক অগ্িচর্ণযোগে উদ্ূত বায়ুবল আবিষ্কৃত হইল, 

১৫ 
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সে দিন হইতে ধছঃশরের আঁদরও হাঁস পাইতে লাগিল! বারুদ ও বন্দুক একদিনে 
আবিষ্কৃত হয় নাই) ইহার কর্ম-সামর্যও ঘটে নাই। চাঁরি পাচ শত বৎসর গিয়াছে, বনু 
ও ধন দুইই চলিয়াছে। জয়লাভের পক্ষে কোন্টা ভাল, তখন বুঝিবার সময় আসে নাই। 
কিন্ত, ক্রমে ক্রমে বন্দুক কামানের, বারদ ও গুলিগোলার উন্নতির সঙ্গে ধন্বেদ চিরকালের 
তরে বৃথ! হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর তিন শত হাঁত দুরে শর-নিক্ষেপ নয়, বর্ম ও ঢাঁলের 
কর্ম নয়, ইয়ুরোপের বিগত যুদ্ধে পনর মাইল, বিশ মাইল দূর হইতেও লক্ষ্যের প্রতি গোল 
নিক্ষিপ্ত হইর়াছিল। এখন বাহুবল, অগ্নিবল ও বুদ্ধিবলের নিকট পরাস্ত। জল, সঃ 
অন্তরিক্ষ, তিনই যুন্ধক্ষেত্র হইয়াছে । এখন প্রাচীন ধন্্বে'দ পুরাবৃত্বের বিষয় হইয়াছে। 

বহুকাল হইতে ধন্থবেদের নাম শুনিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু অগ্রিপুরাণৌ 
সংক্ষিপ্ত ধন্বেদ ব্যতীত ধনগবেদ পুস্তকের অভাবে প্রাচীন যুদধশিক্ষা সম্বন্ধে স্পষ্ট জান ছিল না। 
প্রায় ছুই বৎসর হইল, শ্রীযুক্ত অরশচন্ত্র সিংহ এম্ এ মহাশয়ের এবং সাংখ্য-্তা়-দর্শনতীর্ঘ 
পপ্ডিত শ্রীদশ্বরচন্র শাস্ত্রী মহাশয়ের যত্ধে মহধি বশিষ্ট-বিরচিত ধনু্বেদ-সংহিতা বঙ্গানুবাদ সহ 
প্রকাশিত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় বিশ্বামিত্র-বিরচিত ধন্্বেদ, শাঙ্গধর ও বৈশম্পান 
বিরচিত ধঙ্বেদের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্ত ইহাদের গ্রন্থ অগ্থাঁপি অপ্রকাশিত আছে। 
কোথার পুী আছে, শাস্ত্রী মহাশয় জানাইলে অহুসন্ধিৎস্থর উপকার হইত। অন্টপ্রকাঁশিত 
গ্রন্থের মধ্যে কৌটিল্যের অর্থপান্তরে, কামন্দকীয় নীতিসারে, শুক্রনীতিসারে, ভোজরাঁজ-কত 
যুক্তিকল্পতরুতে, বরাছের বৃহৎ-সংহিতায়, অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিং আছে। রামারণ ও 
মহাভারতে, মত্ত ও মার্কগেয পুরাণে যুদ্ধের বহ বর্ণনা আছে। কিন্তু সে সকলে ধনে 
শান্তর পাওয়া যায় না। বশি্ট-ধবে দ-সংহিতার সম্পাদক শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন। 
“এই ধন্্বে দ-সংহিতা -ুদ্রণকার্ধেয আদরশন্বকধপ একখানি মাত্র প্রাচীন গ্রন্থের অনুলিপি 
পাওয়া গিয়াছে। অপর কোন বিশুদ্ধ আদর্শ পুথীর সাহায্য পাওয়া যাঁর নাই। উত্ত 
অঙ্জলিপিতে যেরূপ পাঠাদ্দি আছে, সেরূপ এই মুজিত পুস্তকেও পাঠাঁদি দেওয়া হইয়াছে। 
স্থানে ছবানে ছবোধ্য হেতু সকল স্থানের যথাযথ অন্বাদ প্রদত্ত হয় নাই।" দেখাও যাইডেছে, 
স্থানে স্থানে পাঠে ভূল আছে। অঙন্থ্বাদেও যে ভূল হইবে, তাহাতে আশ্্্য নাই। প্ৰজবাসী- 
প্রেস” হইতে "প্রকাশিত অস্নিগুরীপেরও সেই দশ!। কিন্তু মোটের উপর এই সংহিত। বুবিতে 
কষ্ট নাই। শীস্ত্ী মহাঁশয় দুঃখ করিয়াছেন, ভিনি আদর্শ পুী পাঁন নাই) কিন্তু পাঁঠকের 
ছুঃখ, তিনি যে কোথায় অছুলিপি পাইয়াছিলেন, কি অক্ষরে অন্থুলিপি, কোন্ সমরের 
অঙ্থলিপি, লে সহবদ্ধে কিছুই প্রকাশ করেন নাই। এমন কি, কোন্ সালে সংহিতাখানি 
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ছাঁপা হইয়াছে, ভাহাও জানান নাই। টীকায় বৃদ্ধ শার্গধর হইতে প্রমাণ তুলিয়াছেন। 

তাহাতে মনে হয, ইনি সে গ্রস্থ পাইয়াছেন। অথচ, সে গ্রন্থ যে পাওয়! যাইতেছে না, 
ইহাও লিখিয়াছেন। বোধ হয়, তিনি এরপ গ্রন্থের গুরুত্ব অন্ঠভব করেন নাই। বুঝিতেছি, 
ত1ই।র! অন্বাদে যথেষ্ট যত্ব করিয়াছেন, এবং যা দিয়াছেন, সে জন্চই তাহইীদ্িগের নিকট 

রুতজ্ঞ হইতেছি। এই ধন্বেদ না পাইলে শাস্তজ্ঞান হঈত না। 

২। অগ্নিপুরাণোক্ত ধনুর্বেদ 

এখন প্রথমে অগ্রিপুরাণ দেখি । আমর! জানি, অগ্রিপুরাণের অধিকাংশ বিষয় 
পুরাতন গ্রন্থ হইতে সংক্ষেপে মঙ্কলিত হইয়াছে । ধচ্বেদও সেইরপ। ইহাতে সমরনীতিও 

আছে। এই পুরাণ (“বঙ্গবাসী” প্রকাশিত সংস্করণ) হইতে কিছু কিছু সংক্ষেপ করিতেছি। 
অগ্রি বলিলেন, (২৪৯--২৫২ অঃ ), “ধন্থবেদ চতুষ্পাদ। ইহাতে রথ, গজ, অঙ্থ, পত্তি 

এবং যোধ) এই পঞ্চবিধ বল কীতিত হইয়াছে১। ধ্নুবেদের গুরু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্রের। 

যুদ্ধে শৃদ্রের অধিকার আছে, কিন্ত স্বয়ং শিক্ষা! করিবে। [কিন্তু ধ্বেদ পাইবে না। কারণ, 

ধনবেদ যজুবেদের অন্তর্গত | ] দেশস্থ সঙ্করবর্ণ যুদ্ধে রাঁজার সহায়তা করিবে। অস্ত্র ও শন 
ভেদে আধুধ দ্বিবিধ। যুন্ধও খাজু ও মায়! ভেদে ছবিবিধ। আমুধ পঞ্চবিধ। যথা,_ 

(১) ক্ষেপণী ও চাপ যন্্ দ্বারা যে অন্ত্র নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা যত্মুক্ত ; যেমন, ক্ষেপণী ঘ্বারা পাষাণ, 

ও চাঁপ দ্বারা শর। (২) শিলাতোমরাদি ( শূলবিশেষ ) হ্তমুক্ত। (৩) প্রয়োগের পর যাহাকে 
গ্রতিসংহার করিতে পারা যার, তাহাকে মুক্ত-সন্ধারিত বা মুক্ত-অমুক্ত বলে ) যেমন, কুস্ত (কৌচ 

বা খোচ)। (৪) খড়াদি অমুক্ত। (৫) হত্তপদ। ধন্নযুদ্ধ শ্রেষ্ঠ, [কারণ দূর হইতে শক্রবিনাশ 

করিতে পারা যায় ]। প্রাস (হম্ব কুন্তবিশেষ )-ুদ্ধ মধ্যম, খড়ী-ুদ্ধ অধম, এবং আমুধহীন 

বাহুদ্ধ ও নিষুদ্ধ (মঙ্ুদ্ধ) জঘন্তং ৷ ধনুর্বেদ-শিক্ষার প্রথমে অন্ুষ্ঠ, গুল্ফ; হস্ত, পদ দৃঢ় করিতে 

১ বল চতুরঙ্গ প্রসিদ্ধ। অগ্রিপুরলাণে আমুধহীন যোদ্ধা, পঞ্চম বল ধর! হইয়াছে। মহাভারতে 

(শল্য পণ অঃ) ধনুবের চতুষ্পা্ এবং দশাঙ্গ। কি কি দশটি অঙ্গ, তাহার উল্লেখ নাই। 'ধনুবেদের 

চতুম্পাদ বাশিষ্ঠ ধনুষেদে পাওয়া যাইবে। 

হ আমুধের নানাবিধ শ্রেণী আছে। যথা, কৌটিলো,_ 
(ক) জামাগ্যাদি স্থিত (অচল) যন্ত্র) (৭) গদা!। শতগী; ভিশুলাদি চল যন্ত্র; (গ) শি, প্রাস। কৃদ্ত, 

ভিন্দিপাল, পুর, তোমরাদি ছলসুখ । (ঘ) ধনুঃশর ; (উ) খন (চ) পরশু কুঠাানি কুরকল। (ছ) পাযাণাদি। 

অর্ধাৎ জবা, নিমণি। প্রয়োগ ও কমভেদে আমুধের ভাগ করা হইয়াছে। একটা প্রচলিত ভাগ এই, (১) প্রহরণ, 
বেদন, খড়? €২) হত্তমুক, যেমন চক্র ; (৩) যন্্মুক্ত, যেমন শর। অগনিপুরাণের অন্তর বাহকে জাযুধের মধ্যে 

ধা হয নাই। বাণিষ্ঠ ধনুবে'দেও তাই। তানুসারে আমু অমুক, মুকরামু মুর ॥ মু হতমুকর ও গু 
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হইবে*। [কখন দাড়াইয়া, কখন বসিয়া দেহের নানাবিধ ভঙ্গিতে যুদ্ধ করিতে হয়। এই সকল 
অবস্থানের পারিভাষিক নাম "স্থান? | ] যথা, জানুদয় স্তৰ করিয়া এক বিতত্তি ভূমির মধো 

দণ্ডায়মান হইলে 'সমপাদ স্থান । তিন বিতন্তির মধ্যে (পা ফাক করিয়া) দণ্ডায়মান হইলে 
“বৈশাখঃ | * এই স্থানে জাহুদ্বয় তোরণাঁকার করিলে 'মগ্ডল'। এইরূপ, আলীঢ়, গ্রত্যালীচ, 
বিকট, সম্পুট, খ্বস্তিক, এই আট প্রকার *। ইহার পর ধন্গ্রহণ, জ্যা-আরোগণ, 

শরযোজন, ইত্যাদি। “চতুর্হত্ত ধঙ্গ শ্রেষ্ঠ, সার্দত্রয় মধাম, এবং ত্রি-হম্ত কনিষ্ঠ। এই ধর 

পদাতির যোগ্য। ধন্গু নাতিদেশে এবং তুণ নিতথদেশে স্থাপন করিবে। দ্বাদশমুষ্টি ( ৩৬ইঞি? 

দীর্ঘ শর শ্রে্, একাদশমুষ্টি মধ্যম ও দশমুষ্টি কনিষ্ঠ ।"” ইহার পর কেমন করিয়া! শর অভ্যাম 
ও লক্ষাভেদ করিতে হয়, তাহার উপদেশ আছে। “জিত-হস্ত, জিত-মতি, এবং দৃষ্টি ও 

লক্ষ্যসাধন বিষয়ে সিদ্ধিলাঁভ করিয়া, পরে বাহনে আরোহণ করিয়! শর অভ্যাস করিবে।" 

ধন্ুশর গেল। এখন অন্ত অস্ত্রশস্ত্রের কথা । “পাশের পরিমাণ দশ হাত। তাহার দুই 

মুখে গোল পি বাঁধা থাকিবে। কার্পাস; মুগ্তঃ ভঙ্গ ( ভাং গাছের অংশু), স্গাযুঃ অর্ক (আকন্দ 

গাছের অংশু ) কিংবা অন্ত হুদ রজ্জু দারা পাশের গুণ নিশ্মাণ করিবেৎ | পাশের স্থান 

কক্ষ দেশ। পাশ কুগুলাকারে মন্তকের উপর একবার ঘুরাইয়! চর্মধারী পুরুষের প্রতি নিক্ষেপ 

যুক্তিকতরুতে অস্ত্র দ্িধিধ। খড়গাদি নিম অস্ত, আর দাহনাদি (জল, কা, লোষ্ট, শব্দাদি, ত্য তৈলাদি) 

মাতরিক অন্ত, অথৎ কৃত্রিম ও অকৃত্রিম । শুক্রণীতিসারে, মন্ত্র, যন্ত্র ও জন্মিহ্ার!। যাঁং। নিক্ষেপ করিতে গার 

যার, ভাহ! অন্্র; তততিন্ন খড়া, কুদ্াদি শস্্র। তার এক ভাগ, দিব্য, আ'নুর ও মানব। অস্ত্রের আর এক ভাগ, 

মান্ত্রিক ও যাস্ত্রক | মাস্ত্রিকান্ত্র উত্তম, নংলিকান্ত্ব মধ্যম ও শক কনিষ্ঠ, বাহযুদ্ধ তঠোহধম। গুক্কের নালিকা! 

বন্দুক, অগ্নিতবার। অস্ত্র নিশ্গিপ্ত হয়। নু 

৩ তু" মাণিক গাঙ্গ,লীর ধমমঙ্গলে, প্রথমে করিল শিক্ষা সামীর হরণ'"--সামীর--করতলের সংজা 

লাগ করিতে শিখিল। করতলে আঘাত দ্বারা 'কড়া' পড়াই । ৃ 

৪ অম্রকোধে “হথান”* পাঁচ প্রকার,-_সমপাঁদ, বৈশীপ, মণ্ডল, আলী, প্রত্যালীঢ। ইহাদের মহত 
“বৈধ” যোগ করিয়! “স্থান” বড়বিধ। বাশিষ্ঠ ধনুবেদ মতে অষ্টবিধ,-সমপাঁদ। বিশাখ, অনমপাদ, আলী? 

প্রত্যালীচ, ছু র-্রম, গরড়-ক্রম, পদ্মাসন। অয়িপুরাণের কয়েকটির নামান্তর । বৈফব-্গরড়। পল্প'সন _ দ্বত্তিক 

মনে করা হইয়াছে। 
« “পণকা পাঁসমুলানাং তায় কর্বরিপাম্"--তগ, তঙগ| নামে প্রসিদ্ধ। “বর্দিশাম্” গাঠ পরিবর্তে 

“টিদাম্” পাঠ আছে। এই পাঠই শুদ্ধ বোধ হয়। এই মৌৌকার্ধ বাশিষ্ঠ ধনুর্বে দ-সংহিতায় অযথা স্থানে 
বসিসাছে। শ্ুক্রনীতিগারে, পাশের বহিমুখে জিহত্ত ও জিশিখ দণ বন্ধ, এবং রচ্ছু, লৌহনির্দিত। পাপের 

মুখ সর্গাকৃতি হইলে নাগপাশ। 



শ্সসর 

নু্বেদ ১১৭ 

করিবে। বন্সিত, প্রত, কিংব! প্রত্রজিত, শক্র য়ে ভাবেই চলুক, তাহার প্রতি তান্ুরূপ 
বিধিতে পাশ প্রয়োগ করিবে। খা বাম কটিতে বিলম্বিত করিয়া! বন্ধ করিবে। শলা সাত 
চাত দীর্ঘ। ইহার অয়োমুখ বিস্তারে ফড়ঙ্ুল। বম নানাবিধ হইয়। থাকে। লগুড় গ্রহণ- 
পৃধক সবলে লৌহবর্মোঁপরি আঘাত করিলে নাশ নিশ্চিত।” 

এখন অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োগ ও কর্ম। “খড় ও চর্মধারণ বত্বিশ প্রকার, পাশধারণ 
এগার প্রকার, চক্রকর্ম সাত প্রকার, শূলকর্ম পাঁচ প্রকার, তোঁমরকর্ম ছয় প্রকার, গদাকর্ম 
বার প্রকার, পরশুকম ছয় প্রকার, মুদগরকর্ম পাঁচ প্রকার, ভিন্দিপাল ও লগুড়কর্ম চারি 

প্রকার, বজ ও পষ্টিশকম চারি প্রকার, কূপাণকম সাত প্রকার । ত্রান, রক্ষণ, ঘাঁত, 

বলোদ্ধরণ এবং আয়ত () এই কয়টি ক্ষেপণীকর্ম ও যন্ত্রকর্ম। গদাকম ও নিযুদ্ধকর্ম বত্রিশ 

প্রকার। বাহ্যুদ্ধ চৌত্রিশ প্রকার *”। এক এক গজে দুই জন অঙ্কুশধারী, দুই জন 
ধধ্ধারী ও ছুই জন খড়াধারী আরোহণ করিবে । রথ ও গজ রক্ষার নিমিত্ত ভিন তিন অশ্ব, 

এবং অশ্বের রক্ষার নিমিত্ত তিন ধান, এবং ধাম্ুষ্ষের রক্ষার নিমিত চর্মী নিযুক্ত করিবে "| 
শস্ত্কে স্ব স্ব মন্ত্রে এবং ব্রেলোক্যমোহন শাস্ত্র 'অচ'না করিয়! ধিনি যুদ্ধে গমন করেন, তিনি 

'অরি জয় ও পৃথিবী পালন করিতে সমর্থ হন।” 
-- ৮৮ পি পাস প্র ৯৬৯ পেপসি পাসিপকপদাপাশ স ৪০ ৬ সপ্ন শা পাপ শি 

৬ এই সকল কমের পরিভাষ| পাইতেছি, কিন্তু ব্যাখ্যার অভাবে বুঝিবার উপায় নাই । শুক্রণীতিসারে 

নিযুদ্ধ অষ্টপ্রকার, যথা--(১) বাচহন্ত দ্বার! কেশ উৎপীড়ন (সে কালের লোকের! কেশ কর্তন করিত ন| ), (২) বল- 

পূবক ভূমিতে নিগ্পেষণ (৩) মত্কে পদাঘাত, (৪) জানু হার! উদর পীড়ন, “৫) মুষ্টিকে গীফলের আগার 

করেয়! কোলে দৃঢ় হাঁড়ন, (৬) পুনঃ পুনঃ কফেণি দ্বার] ভূতলে পান, (৭) সর্বপ্রকারে করল দ্বারা প্রথ।র, 

(৮) শক্রর রদ্ধ_, অগ্েষণ নিমিত্ত ছলপূর্বক ভ্রথণ। বাহবুদ্ধ, সন্ধি ও মমস্থানে কর্ষণ, বন্ধন ও ঘাতন। মহরতে 
খড়াসচারণ ভ্রোণপর্বে (১৯১ অঃ) একুশ গুকার, এবং কর্ণপর্বে (২৫ অঃ ) চৌঙগ প্রকার বর্ণিত আছে। রামায়ণে 

(লঙ্কা॥ ৪, ) নিধুদ্ধ বর্ণিত আছে। হুরিব'শেও কয়েকটি আছে। অনিধুদ্ধ ও নিযুদ্ধ শিক্ষার্গী দেখিতে পারেন। 

৭ এখানে পদ।তির ছুই ভাগ, ধন্বী ও চর্মী, গজ অঙ্গ রথ মিলিয়। পচ । সেন।তাগের ইম্বতস ভগ, 

পত্ধি। এক পত্তিতে ১ গল, ১ রথ, ৩ অঙ্থ, ৫ পদাতি -১*। অপ ও পদাতি। গ ও রথের পপাদরক্ষকণ। 

অঙ্রকো যে, ৩ গতি ১ সেনামুখ, ৩ সেনামুখ"*১ গুল, ৩ গুল স্ ১ গণ, ৩ গণ্*১ বাহিনী, ৩ যাহিনীস্১ পৃতনা। 

ও পৃতন|»*১ চমু। ৩ চমুস১ অনীকিনী। ১* অনীকিনীস্প১ অক্ষৌহিণী | এক জনীকিনীতে গজ ২১৮৭, রথ 
২১১৭, অস্ব ৩১২১৮৭০৬৫৬১, পতি € ১২১৮৭-০১০৮৩৫। মহাভারতে £থের প্রাধানা, গরে গজের গাধান্য 

হই॥াছিল, শেষে গজের হাঁস পায়! কুরুক্গেত্র যুদ্ধে এক গজ প্রতি শত রখ, এক রখ প্রতি শত অশ্ব, এক অন্ব 
প্রতি দশ ধর্ুর্ঘর, এক ধমুর্দার প্রতি দশ চর্মী নির্টি্ট হইয়াছিস | বোধ হয়। উদ্তবভারতে গজ সুলভ ছিল ন| 

বরিয়! এই বিধি করিতে হইয়াছিল 



১১৮ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন"লেখমাল। 

'গ্নিপুরাণোক্ত ধ্গবেদি এইখানেই শেষ । কিন্তু আর এক অধ্যায়ে (১৪৫), রাঁজচি 

বর্ণনায় চামর, দণ্ড, ছত্র, সিংহাসন সহিত ধনুবীণ ও খড়া আসিয়াছে । অগ্জি বলিলেন, 

“ধনর্দব্য তিনটি-_লোহ, শু, এবং দারু। সুবর্ণ, রজত, তা এবং কৃষায়স ( ইম্পাত )-নিরমিত 

ধনু, লোহধচ্ু। মহিষ, শরভ ও রোছিষ মগের শৃঙ্গ-নিমিত ধন শাঙ্গধন্থ। চন্দন, বেতস। 

সাল, ধন্বন্ ও ককুভ-নিমিত ধন, দারুন । কিন্তু শরংকালের গৃহীত বংশনিমিত ধু 
সবশ্রেষ্ঠট। শ্রেষ্ঠ দারুধনগুর প্রমাণ চারি হাত।” এই সকল ভ্রব্য বাশিষ্ঠ ধন্বেদে প্রা 
অবিকল পাওয়া যাইবে। “জা-দ্রব্য তিনটি, বংশ, ভঙ্গ ও ত্বক (চর্ম)। বাঁণের কা 
লৌহের, বীশের, শরের, কিংবা অ-শরের। শর খু, হেমবর্ণ, লাযু-িষ্ট (ফাটা নয়) 
স্-পুষ্ধ-যুক্ত ও তৈলধৌত সুবাণযুক্ত হইবে * | রাজা এক বংসরের কর দ্বারা পতাকা ও 
অস্ত্র সংগ্রহ করিবেন "|" ইহার পর খঙ্জা-লক্ষণ। 

৩। সমরনীতি 
অগ্রিপুরাণোক্ত আযুধের কথা বলা হইল। এখন সমরনীতির অল্প স্বল্প দেখা যাউক। 

পু্ষর বলিলেন (২২৮ অঃ), “শুভ শকুন (পশু পক্ষ্যাদির চেষ্টিত) ও শুভ নিমিত দৃষ্ট 
হইলে রাজা! শক্রপুরে গমন করিবেন। বর্ষাকালে পদাতি ও হস্তিবহল সেনা, হেমন্তে ও 
শিশিরে রথ ও অশ্ব সেনা) এবং বসন্তে ও শরতমুখে চতুরঙ্গ সেন! নিয়োগ করিবেন | পদাতি- 

বহুল সেন! সর্বদা! শত্রজয় করে ১* 1৮ 
অন্তর (২৪২ অঃ), শ্রীরাম বলিলেন, “মৌল, তৃত, শ্রেণী, স্ব, দ্বিষং ও আটবিক, 

এই ষড়বিধ বল ব্যৃহিত করিয়া রাজা দেবতা-অর্চনাপূক রিপুর উদ্দেশে যাত্রা করিবেন++। 
পা. ৯ লা সপ সস শি 

৮ কাণ্ড, লৌহের হইলে নাম নারাচ। তৈদখোত-০তেগ-সাধানা, নইলে মড়িচা গড়িবে। পুর্বকালে 

যাবতীয় জনতর-শক্্র তেলধোত কর! হইত। রাদায়ণে ও মংঘ্তপুরাণে বহু স্বানে উল্লেখ আছে। 
৯ শুকের মতে রাজন্বেণ চতুর্থাংশ সেন! বিভাগে বার হইবে। অগ্নিপুধাণের খড়া-লক্ষণে লিখিত 

আছে, “বঙ্গের খড়া তীক্ষ ও ছেদস£, অঙ্গদেশের তীক্ষ।”' খড়া-্লক্ষণ, বরাহের বৃহৎ-সংহিতায় জাঁছে' 

তোজরাজ যুক্তিকল্প 5রুতে সবিস্তয়ে বর্ণনা করিয়াছেন। 
১* কৌটিল্ে গজ, অশ্ব, রথের যুদ্ধ-শিক্ষা বর্ণিত আছে। মনু মতে অগ্রহায়ণ কিংবা! কানন বা 

চৈ মাসে যুদ্ধধাহ|! করিবেন। ইহার টীকার কুল্লক লিখিয়াছেন, পরার অগ্রহারণ মাসে হৈমস্তিক লন 

এবং ফান্তন ও চৈত্র মাসে বসন্ত শদা পাওয়া! যাইবে। কামন্দকের মতের সহিত অগ্নিগুরাণের একা আছে। 
রামায়ণের ও মহাভারতের বুদ্ধ অগ্রহায়ণ ম!সে হইয়াছিল। 

১১ মৌ--সাবংশজ।ত পুরুষানুমে নিধুক্ত । ভৃত-বেতন-প্রাণ্ড। শ্রেণী_যুদ্ধ রণ, বিন 

স্বাধীন । হুঘং-মিত্র রাজার। ছিহং_-শক্র রাজার সেম! হইতে গলারিত। আটবিক--বন্ত অশিক্ষিত। ইহার 

শিস শিিপীশীশা স্পা পাশা শী সপ পপ পপ 



ধুবেদ ১১৯ 

নায়ক ( বলাধ্যক্ষ) প্রবীরপুরুষগণে পরিবৃত হুইয়৷ অগ্রে অগ্রে গমন করিবেন। মধ্যে 
রি স্বামী, কলত্রঁং ও ফন্তুবল (অসার সৈন্ত) গমন করিবেন। ছুই পার্থ 

বল, অঙ্বের পার্খে রথ, রথের পার্থে গজ, গজের পার্খে আটবিক, পশ্চাৎ সেনাপতি১* | 
রর তন্ন থাকিলে মকর ব্যুহ, পশ্চাতে ভয় থাঁকিলে শকট, পারে তর থাকির্লে বঙ্গ, এবং 
সর্বদিকে ভয় থাকিলে সর্বতোভদ্র রচনা! করিবেন ১৭ । িবধা বৃৰিমে প্রকাশ দ্ধ করি; করিবেন, 

পুর্ব পু পূর্ব বলবান্। বহুকাল হইতে এই যড়বিধ বগ গণন। প্রসিদ্ধ ডিল। কৌটিগ্যে ও কামনকে প্রয়োগ 
বর্ণিত আছে। মনুদংহিতায় (৭168, ১৮৫) এই বড়বল। শু্রনীভিভে বল বিভাগ ভিন্ন । যধা,__ 

মেনাবল 

টি রিলিজ রি 

রী ( ভূতিদানে গ|গিত ) মৈত্র (লৌগস্ে গালিত ) 
++ শা লি 

মৌল (ক্রমাগত ) সাম্বস্ক আধুনিক ) 
সার গার 

অনার অসার ইত্যাদি 

রাজার গুলীভূত সেন! বাতীত অধল্ম দেন! থাকিত। ইহাদের নিজের দেনাপতি থাঞ্তি। ইহারা উপরের 

“শরেধ। এতদ্ব্যতীত, কিরাতাদি ব্বাধীন জারণযক | শেষে রিপু-সেন! হইতে উৎস মেনা। ইছারা ছ্িষং 

দেন । অতএব সেই ঝড় বল, কেবল নামান্তর । 
১২ শুক্কনীতিসারেও প্রায় এই গ্লোক (81৭)। হযুদ্ধশিবিরে রাঁণীরা যাইতেন। মহাভারতের 

কু্ক্ষেত্র যুন্ধে সেলাদিগের নিমিত্ত বেশ গিরাছি্। মদ্তের ত কথাই নাই। নারী, সেনাদিগের অর 

পক ফরিত। 

১৩ কৌটিলো চতুরজ বলের প্রত্যেকের দশ সেনার উপরে এক গদিক, দশ পদ্িকের উপর এক সেন- 

পতি, দশ দেনাপতির উপরে এক নারক। অর্ধাং শত দেন! সেনাপতির, সহশ্র সেন! নায়কের জধীন থাকিত। 

দেনাপতি শতিক, নায়ক সাহ্শ্রিক। ইহার! হাজারী, এখন উপাধি হাজার1। এখানে একট! কথ! মনে পড়িতেছে। 

সং খেল। চতুরক্ন বলে ঘৃদ্ধ। কিন্তু €ই খেলার বর্তমান বুহে রাজার পান্ছে টল্লিখিত বিদ্তাস নয়। বোধ হয়, 

প্রাচীন খেল! পরিবর্তিত হইয়ছে। হেট! রখ, সেটা ফাসীঁতে পড়া হইছিল 'রোধ”। 'রোখ' ইংরেঈগীতে হইল 
'রক'। আশ্চর্য অম বটে, কোথায় রখ, জার কোথায় নৌকা! ইংরেজীতে “কাসেল” বলিয়া বর: রখের সাহৃষ্ত 
রাধিয়াছে। পরে কিন্তু সংস্কৃতেও রথ স্বাদে নৌকা! হইয়াছিল এবং বোধ হয়, নদীনালা বেশে দেমন পূর্ববঙ্গে ইহার 

উৎপত্তি। জিজ্ঞান পাঠক রধুনগ্ানের ভিথিতদ্বে কিংবা শব ক্রমে “চতুর্দ্ অক্ষীড়ায়াং ব্যাসযুধিডিরসংবাদং” 
দেখিতে পারেন । 

১৪ এইন্ষপ নু (১1১৮৭), কামন্দক, ইত্যাদি। যে দিকে তর, সেদিকে দেন! বিস্তার করিবে, 

অলিপূরাণের এই অংশ প্রায় অবিফল ফামন্দকে জাছে। 



১২৩ হর প্রসাদ-সংবর্ধন-্লেখম।ল। 

এবং বিপর্যয়ে কট যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন ১*।” ইত্যাদি। এখানে হস্তিকম? রথকর্ম, অশ্ব 
কম? পত্তিকর্ম ও ইহাদের ভূমি এবং বহুবিধ ব্যৃহ বর্ণিত হইয়াছে । অন্ত এক অধ্যায় (২৩১) 

হইতে সংক্ষেপ করিতেছি । পুষ্কর বলিলেন, “যোধসংখ্যা অল্প হইলে তাহাদিগকে মংহত 
করিয়া যুদ্ধ করাইবেন; বনু হইলে যথেচ্ছ ধিপ্তার করিবেন। বনহুর সহিত অল্পের যুদ্ধে হুচীমুগ 
অনীক (বল বিস্তাস ) কল্পনা করিবেন। বাহ দ্বিবিধ,_ প্রাণীর অঙগরূপ ও দ্রবারপ। যখ। 

গরুড়, মকর, শ্রেন, চক্র, অর্দচন্ত্র, বজ, শকট, মণ্ডল, মবতৌভদ্র, স্চী। সকল প্রকার বে 
পাচ স্থানে সৈন্ কল্পনা দুই পক্ষ (ঝা পার্খ ), ছই অন্ুপক্ষ (বা কক্ষ ), এবং পঞ্চম উরঃ ১*। 
যদি একের দ্বারা না হয়, দুই ভাগে যুদ্ধ করিবে। তাহাদের বক্ষার্থ তিন ভাগ স্থাপন 

করিবে। রাজা স্বয়ং ব্যহ কক্পনা ও ঘদ্ধ করিবেন না। সৈল্টের পশ্চাৎ এক ক্রোশ দুরে 
থাকিবেন। গজের পাদ রঙ্গা্থ চারি রথ, রথ রক্গার্থ চারি অশ্ব অশ্ব রক্ষার্থ চারি ধী, 

এবং ধন্বীরক্ষার্থ চ্মী নিয়োগ করিবেন । অগ্রে চমী, পশ্চাৎ ধন্বী, পশ্চাৎ, অস্ব পশ্চাৎ রথ, 

পশ্চাৎ গজসৈন্য স্থাপন করিবেন। শুরদিগকে সম্মুথে স্থাপন করিবেন। ভীরুদিগকে 
পশ্গতে। রণভূমি হইতে সংহত ও হতদিগের অপনয়ন, আয়,ধ আনয়ন ও গজের প্রতিযুদ্ধ ও 
জলদানাদি, পত্তিকর্ম। রিপুর ভেদ ও স্ব-সৈন্টের রঙ্গা ও সংহতের ভেদন, চমিকর্ম। 

ুদ্ধে বিমুখীকরণ, এবং সংহত বলের দূরে অপমাঃণ ও গমন, ধন্থিকর্ম। রিপুটৈন্টের জান, 
রথকর্ম। সংহতের ভেদন+ এবং ভিন্নের সংহতি, এবং প্রাকার, তোরণ, অষ্রাল (প্রাকারের 

উপরিষ্থ উচ্চ গৃহ, এখানে সেন। লুক্কায়ত থাকিয়া শর নিক্ষেপ করিত ) ও ভ্রম-ভঙ্গ, গজকর্ম। 

পত্তির ভূমি বিষম, রথ ও অশ্বের ভূমি সম+ এবং গজেব ভূমি সকদম। এইরূপে ব্যৃহ রচনা 
করিয়৷ দিবাকরকে পশ্চাতে রাখিয়া অনুকূল শুক্র, শনি, দিকপাল ও মৃদু মারুতে, নাম গোষ্জ, 

(নাম ও সংজ্ঞা ) ও অবদান নির্দে শপুব ক যোধগণত্ক উত্তেজিত করিবেন। যাহীতে শক্রগণের 

মোহ জঙ্গে, এরূপ ধৃপ ও পতাকা ও বাদিত্রের ভয়াবহ সম্ভার করিবেন ১৭৯ । 
৭৯ প্পপ্দ জপ শিপ পা পাশা শশা | পপি | পাপা স্পা পা 

১৫ কুট যুদ্ধ -শক্রু খনু অদাবধান কিংবা অসমর্থ, তখন তাহাকে আন্রমণ।'  নিস্িত বা পরিশ্রান্ত 

শক্রেবধ স্তারযুদ্ধ দয়। মহাভারতে কুট যুদ্ধ নিন্দিত, এবং অল্প ঘটিয়াছিল। কোটিগা কুট বুদ্ধ-নীতিয প্রনর্শক। 

অস্মিপূরাগ ভাষাতেও কামন্দক অনুসরণ করিয়াছেন। মনুও পক্রু-নিপাত নিমিত্ত তাহার অন্নজলে বিষ মিশ্রিত 

করিতে বলিয়াছেন, বিস্ত বিষ-দিগ্ধ বাণ-প্র়্।গ নিষেধ করিয়াছেন । বোধ হয়, ছুই কালের ছই মন্থু। 

১৬ এই পাঁচ প্রধান। উরসের সন্দুখে মধ, পশ্চাতে জধন। রামচন্্র সপ্ত স্থানে বানর সেন! সঙ্গিবেশ 

করিয়! রাধণের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয্লাছিলেন । এইরূপ কামদকে । বোধহয় নরাকার সাদৃণ্তে সপ্ত কল্পনা । 

১৭ চতুরজের যোগা বুদ্ধূমি ও প্রত্যেকের কম“ কৌটিল্যে ও কামন্দকে বিস্তারিত আছে। পদাতির 

মধ “বিষ্টি? বা বেঠি (বেগার) খাকিত। তীহারা পথ ঘাট বীধ। কুগ খনন, অঙথাদির ঘাদ সংগ্রহ করিত। 



ধনূর্বেদ ১২১ 

বহু পূর্বকাল হইতে একাল পর্যন্ত সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, এই চতুধিধ উপায়ের দ্বারা 
রাজ! রাজা শানন করিয়! আমিতেছেন। অন্তঃকোপ ও বাঁহকোঁপ গ্রশমনের এই চারি 
উপায়! সাধুজনের প্রতি সাম, সকলের প্রতি সগোরুষে দান, পরষ্পর ভীত ও স'হতের প্রতি 
ভেদ এবং উক্ত উপায়ত্রয়ে অদম্যকে দণ্ড প্রয়োগ, নীতিজদিগের মত। বধিশক্র শাসন 
করিতেও এই চারি উপায়। শেষ উপায় যৃদ্ধ্ূপ দণ্ড। কালক্রমে কিন্ধ “মায়া”, উপেক্ষা 

ও ইন্তর্জাল” অন্য তিন উপায় গণ্য হইয়াছিল। শক্র দুবলঃ অনিষ্ট করিতে পারিবে না, 

বুঝিলে উপেক্ষা । আর বণ-স্থলে শত্রুকে উদ্বেজ্গিত করিবার নিমিত্ত মায়া ও ইনত্রজাল, 
ুদ-ছ়ের 'আন্ুযদ্দিক ছুই উপার হইয়াছিল। কোটিঙ্য ও কামদক এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ব উপদেশ 
দিয়া গিয়াছেন, অগ্রিপুবাণও ছাড়েন নাই। পুঙ্কর বলিলেন (২৩৪ অঃ), “অধুনা 

শপ পাপা শশী স্পট পাশা পসপা্পীপীপসপাসপীশল 

মনও (1১৯২) একটি লোকে লিখিয়াছেন। বৃহ-কলপানায় আগ্রপুরাণ, ক।মন্দক আল্রয় করিয়াছেন। কিন্ত 

গ্জাস্বাদির পৃথক পৃধক বৃহ ছাড়িয়। গিয়াছেন। সংগ্রামনীতিতে কামন্দক কৌটিলের শিষা। জীবাদনদ কৃত 
কামনদকের সংস্করণ অপ্দ্ধ। এই হেতু কৌটিলয হইতে লিখিতেছি। “গদাতির প্রেপীতে গরষ্পর ব্যবধান ধাঁকিবে 
১'শম' (১৪ আঙগ,ল বা ১, ইঞ্চি), অঙ্বের শ্রেণীতে ৩ শম (৩৯ ইঞ্চি), রশ্রেণীতে ৪ লম (8, ইঞ্ি), গল" 

শ্রেণীতে ৮ বা ১২ শম। চতুরঙ্গ বলের যাহাতে গত্যেকের ঘোর! ফের! করিতে সম্বাধ ন| হয়, তাহা অবশা দেখিতে 

হইবে। বলগুলি মিশাইয়। গেলে মন্ুলাবহ সন্কর ঘটিবে । এক ধধ্বীর এক ধনু গম্চাতে জপর ধবী, এক 
অস্বের তিন ধনু পশ্চাতে অপর অন্থ। এক রখ বা গঞ্জের পাঁচ ধনু পশ্চাতে অপর রথ ব! গজ। পক্ষ কক্ষ ও 

উরঃ স্থানের জনীক (মেনাদল) পৃথক রাখিতে তাাদের মধ্যে পাঁচ ধনু অন্তর থাঁকিবে। এক অত্ের প্রতি- 

যোস্ধ! তিন পদাতি, এক রধ কিবং এক গজের গ্রতি-যোদ্ধ। পাঁচ অঙ, কিংব| পনর পদাতি ধাকিবে; এধং 

ইঘদের এত এত জন গাঁদরঙ্ষক থাকিবে। প্রতি অনীকে তিনটি রখ লইয়! নয়টা রখ বুছের উত্থানে ও 

প্রতোক পক্ষে ও কক্ষে ধাকিবে। অতএব রধব্াৃছে ৫১৯ -৪৫ রধ) «৮ ৪৫০২২৫ জঙ্ব। ২২৫১৩-৬৭৫ 

পদাতি। এবংএত জন পাররক্ষক ধাকিবে। এইরগ গ্নবাহ । অশ্ব, গল, রখ একজে যে বৃহ, তাহ! মি”। 

বৃহ বিকল্পের সংখা] ছিল %। মহাভারতে কৌঞ্চ (কৌচ বক, গরড়, চক্র বা মণডল। বন্তর, শট, অর্দচজ। মকর, 

সরধতোতন, প্রভৃতির উদ্লেখ আছে। প্রথম দিন যুদ্ধের পৃ” যুধিটির অনু নিকে*বিলেন, দেখ, আমাদের মৈল্ত 
হর বৃহস্পতি বরিয়াছেন, সৈন্ত অল্প হইলে ছুচী-বাহ ধরিবে। ঝতুন কিন্তু আল ছুর্জর বন্-বুাহ রচনা 
ঝরিলেদ। এই বে ভয়ের লেশ নাই, কারণ চারিদিফেই মুখ ইত্যাদি। এই দকল নাম চিরদিন চলিয়া 

আসিরাছে। মহাভারতে গে খিডেছি, বৃহস্পতি রাজনীতি ও সমরনীতি শান্ত লিখিয়াছিলেন। কোৌটিগা বা!ছের চারি 

প্রৃতি (রক রি) ধরিয়াছেন। যখা,-_ও, ভোগ (সর্গ ), মগুস, ও অনংহত (পৃথক পৃথক)। ঘও-ব্য হে সেনা গাঁশে 

পাশে দড়াঈবে; এই সেন “তির্ঘব্যৃত্ি' বাম কিংব! দক্ষিণে চলিতে পারিবে! তোগ-ব্যহে মেনা গশ্চাৎ পল্চাৎ 

দাড়াইবে। এই সেন 'অ্াৃ্তি' গশ্চাৎ হইতে অঙ্চে মর্গাকারে ঢলিতে পারিবে। মগুল-বা,ছে চত্রাকারে 

দাড়াইবে, এবং চ্রাকারে চলিতে গারিবে। অঙংহত ব্যহে মেন! পৃথক পৃথক চলিতে গারিধে। এই টারির 

আমিষ ও মিজতেছে মম প্রফার বছর উৎপত্ধি। শুকরদীতিসারে টি প্রকার বের সংকষিত বরা ছে 

০. 
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মার! উপার বলিব। বিবিধ মিথ্যা উৎপাতের (প্রক্কতির বিপরীত ব্যাপার) দ্বারা শত্রর 
উদ্বেগ উৎপাদন করিবে। বিপুল উদ্ধা করিয়া স্থুল পক্ষীর পুচ্ছে বীধিয়া রা্রি- 

কালে শক্র শিবিরে ছাড়িয়া দিবে। এইরূপে উদ্ধাপাত দেখাইবে। বিবিধ কুহক (ইন্ত্রজাল) 
দ্বারা শক্রর উদ্বেজন করিবে। রাজা ইন্ত্রজাল দ্বারা দেখাইবেন যে, তাহার সাহাধার্ধ 
দেবতারা চতুরঙ্গ বলে আসিয়াছেন। প্রদর্শনান্তে রিপুর মন্তকে রক্ত-বৃষ্টি এবং প্রাসাদের অগ্রে 
রিপুর ছির মস্তক প্রদর্শন করিবেন ।” কামন্দক লিখিয়াছেন, “ক্ষির দেবতা-প্রতিম। ও স্তস্ত মধো 

নর নুক্ধায়িত হইয়া! এবং রাজ্রিকালে পুরুষ স্ত্রীবস্ত্র পরিয়! অদ্ভুত দর্শন করাইবে। বেতাল, পিশাচ 
ও দেবতার রূপ ধারণ ইত্যাদি মান্থ্ষী মায়া; ইচ্ছান্ুসারে নানারূপ-ধারণ, অন্ত্র-শত্ত্রপাষাণ-মেঘ- 
অন্ধকার-বৃষ্টি-অগি-প্রদর্শন, ছিন্ন-পাঁটিত-ভিন্ন-সৈম্ত-প্রদর্শন ইত্যাদি ইন্ত্রজাল দ্বারা শক্রর ভয়ের 

নিমিত্ত উপকল্পনা করিবে ।” 

এই খানে অগ্রিপুরাণের ধঙ্গবে দ ও সংগ্রাম-নীতি শেষ করি। ইহাতে কয়েকটি বিষায 
লক্ষ্য করিবার আছে। (১) ধন্বেদে কেবল ধন্থবিগ্ভা থাঁকিত না। প্রাচীনকালের জাত 

যাবতীয় অন্ত্শস্ত্রের প্রয়োগ শিক্ষা থাকিত। (২) এই সকল অন্ত্রশম্ত্রের মধ্যে অগ্নিপুরাণে 
বন্দুক কামানের নামও নাই। সে কালে জানা থাকিলে এই সাংঘাতিক অস্ত্রের নাম 
অবশ্য থাফিত। ধূপ বা খ-ধূপ (হাউই) জানা ছিল। ভ্টিকাব্যেও (৩৫) ইহার উল্লেখ 

আছে ১*। এই খ-ধূপ, বন্দুকের পুব-জ। 
অগ্নিপুরাণ সংহিতা গ্রন্থ । ইহাতে বর্ণিত পরা ও অপরা বিষ্তা, নানাকাঁলে রচিত নানা- 

শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । এই হেতু পুরাণের কাল নির্ণয়ের দ্বার! ধন্বেদের কাল নির্গর 
হইতে পারে না। সকল বিষয়ের কালের পূব সীমা.এক নয়, পর সীমা আরও অনিদেশ্ত। 
আরও এক অন্বিধা৷ আছে। অগ্নিপুরাণে তাগবতপুরাণ মতে, ১৫৪০০, নারদপুরাণ মতে 

১৫০০০ এবং বঙ্গবাসী-মুদ্রিত অগ্নিপুরাণের শেষ অধ্যায় মতে ১৫০০* শ্লোক থাকিবার কথা। 

কিন্ত এই সংস্করণে বোধ হয়, ১২০৯৭ ক্লোক আছে। এবং আশ্চর্য এই, এই সংস্করণের 
২৭২ অধ্যান্নেও অগ্রিপুরাণের এই গ্লোক-সংখ। লিখিত আছে। অতএব প্রাচীন পুরাণের 
৩০*৯ গ্লোক বহুকালপুবে লুপ্ত হইয়াছে। 

সংগ্রাম-নীতি ও ধনুর্বেদ পৃথক করিলে দেখি, প্রথমটির বক্তা শ্রীরাম ও পু্ধর। শ্রীরাম 
লক্পকে কখন্ কোথায় সংগ্রাম-নীতি শিখাইয়াঁছিলেন, এবং পুফ্ষরই বা কে বলিতে পারি না। 

আস সপ  ৮৯০৯- উপ াি পপ 

১৮ উচ্ষাং প্রচতুন গর্ত যার্গান্ ধঙ্জান্ ববছুমুযুচঃ খধৃপান্ - মুমুচুঃ খধূপান্ আকাশে ঘাটফাদিতির্ূ্পাদ্ 

মৃযুচুঃ পমুক্তবন্তঃ -জযরমঙ্গল টাকা | হাউইর নল-কে ঘটিকা বল! হইয়াছে। 
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কিন্ত দেখিতেছি, শ্রীরাম কামনাকের সংক্ষেপ করিয়াছেন। পুরও মায়! ও ইন্জজাল প্রাদর্শনে 
কামনককে অনুসরণ করিয়াছেন। কামন্দক সংগ্রাম-নীতিতে কৌটিল্যের ভাষা পর্যন্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন। কামনকের কাল প্রথম খ্রীষ্টশতাব ধরা যাইতে পারে। অতএব অিপুরাণের 
সংগ্রাম-নীতি ইহার পরে সঙ্কলিত হইয়াছিল। 

ধরবে অগরির উ্ি, কিন্তু অসন্পূর্ণ। ধনু, জ।, শরকাঁওঁ, যদি বা কিছু আছে, শরের 
ফল মন্বন্ধে কিছুই নাই। বর্ম ও চর্মও তৎকাঁলে প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র লক্ষণ নাই। আঁছে 
কেবল খোর, এবং তাহা এক পৃথক অধ্যায়ে। যে তিন সহ শ্লোক লুপ্ত হইস্লাছে, বোধ হয়, 
সেই লুপ্ত শ্লৌোকের কিযদংশে এই সকল বিষয় ্ িল। নানাকারণে মনে হয, মূল অস্িগুরাণ 
পঞ্চম স্রীষ্শতাবে রচিত হইয়াছিল। 

কোন্ কালে বর্তমান অগ্নিপুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছিল? দেখিতেছি সে কালে কুজিকা! তত 
স্বরিত! তত, অক্টান্স তান্ত্রিক বিজ্টা, যুদ্ধ জয়ার্ণব (১২৪ অঃ) ও পঞ্চস্বরা শাস্ত্রের প্রতি লোকের 
প্রা বিশ্বাস ছিল। যুন্-যাত্রার পুরে শ্বশানবাসিনী চামুগ্ডার পূজা, ডাকিনী ও চতুংবষট 
যোগিনী সন্ত কর! হইত। ব্রৈলোক্যবিজয় বিদ্যা, সংগ্রামবিজয় বিস্তা প্রভৃতির ফশদাতৃত্বে 
এত বিশ্বাস হিল যে, আশ্চর্য হইতে হয়। শীকুন ও স্থনিষিত্র-বিচার বহপূর্বকাল হইতে 
চলিয়া আসিতেছ্িল। ইহার উৎপত্তি বুঝিতে পারি। জয় কি পরাজয়, কত অর্থ ও লোঁক- 
কগয, নিজের ছুর্গাতি ও প্রাণহানির সন্তাবন! যেখানে থাঁকে, সেখানে চিন্তাকুলিত চিত্তে বাহিরের 
সলক্ষণ, নিদ্ধির আশা! জাগাইয়া উৎসাহ বৃদ্ধি করে। কিন্তু আত্মবলে ও পুরুষকারে প্রতায় 
না হারাইলে কেহ দৈববলকে সিদ্ধির সহায় মনে করে না। কোন একটায় দৃঢ় বিশ্বাস ছিল 
নাঃ ওটা ওটা সেটা, যেটা পাওয়া গিয়াছে, সব আশ্রয় করিয়া দিগৃবিজয়ে যাত্রার দৃটসংকল্ের 
অভাব মনে হয়। এ যে বাংলা পাঁজির যাত্রিক দিন নিরূপণ ! মহাঁভারত-রামাঁরণের সময়ে 

কিন্তু জাতির এই শোচনীয় দুর্গাতি ঘটে নাই। মতস্তপুরাণেও পৌরুষের প্রশংসা । কৌটিল্য 
লিখিয়াছেন, “যে নির্বোধ সবদা নক্ষত্র দেখে, তাহার নিকট হইতে অর্থ দূরে চলিয়া 
যায়, অর্থ ই অর্থের নক্ষত্র, তারকা কি করিবে?” ভীরুর নিকট বাহ-রচনার় বুদ্ধির তাপর্য 
প্রধান মনে হইয়াছিল। কিন্তু ফলে, সেনা সংহত হওয়াও অনিবার্ধ। তখন সংহত ভাঙ্গিবার 

প্রয়োজন হইত। গজের প্রতি অটল বিশ্বাম মহাঁভারতে ছিল না, কৌটিল্েও নাই। 
কামন্ক তাহার নীতিসারের শেষ শ্লোকে লিখিয়াছেন, “মদসন্বগুণযুক্ত একটি গ্ররাজ শঙ্- 
অনীককে বধ করিতে পারে। নৃপতির বিজয় গজের উপরই নিবদ্ধ, অতএব তিনি সব গজবল 
অধিক রাখিবেন।” বোধ হয়, কামনকের দেশ গজের দেশ ছিল। কিন্ত গরাজ যত শিক্গিত 
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বা পদাঁতির দ্বারা রক্ষিত হউক, পশুমাত্র। সেনা-নায়ক গজারোহী উচ্চস্থ হইলে সহজে শক্রর 
সাক্ষাৎ হইয়া পড়েন। গজে গজে, রথে রে, অশ্বে অঙ্খে, যুদ্ধের নিয়ম ছিল। কিন্তু বিদেশীর 
সহিত যুদ্ধে সে নীতি নিক্ষল। তা ছাড়া গজ-ভুমি সর্বত্র নাই, রথ-ভূমিও নাই। গজ ও 

রথে সুবিধা*এই, যোদ্ধাকেই অস্ত্র বহিতে ও বাহন চালাইতে হয় না| পরে, রথযুদ্ধ হাঁস 

পাইয়াছিল। রাজা হরযবর্ধনের ( "ম শ্রষ্ট শতা্দ ) অশ্ব, গজ ও পদাতি ছিল, বোধ হয়, তাহীর 
রথ ছিল না। শুক্রনীতিসারে, সৈল্ত পদাতি-বহুল, অশ্ব মধ্যম, গজ অল্প রাখিতে বন্া 

হুইয়াছে। চতুর্গ বাতীত নৌ-বল ছিল। নদী-বহুল স্থানে নৌমেন! আবশ্তক হইত। বঙ্গ 
(পৃববঙ্গে ) রথ-ভূমি নাই । বথের পরিবর্ঠে নৌবল আবস্থাক হইত । কিন্তু ষে বলই ভব, 
বলাধ্যক্ষের গুণেই জয়। কত রানা যুদ্ধনীতি অগ্রাহ্ করিয়া স্বয়ং অগ্রণী হইয়া প্রাণ 

হারাইয়াছেন, ইতিহাঁসেও তাহার উল্লেখ আছে। 
অগ্নিপুরাণের ফল-জে।াতিষ দেখিলে ইহার সংগ্রহ-কাল ষষ্ঠ খ্ীষ্টশতাবের পরে এবং 

অষ্টম শতান্ধের পুবে+ মোটামুটি সপ্তম শতান্দ মনে করা যাইতে পারে। দশাবতার 

প্রতিমা-বর্না ও অলঙ্কার শান্তর অগ্নিপুরাণে আছে। কিন্তু সপ্তম শতান্দে এই এই আকাৰে 

ছিল না, বলিবার দৃঢ় গ্রমাণ নাই । 

৪। বাশিষ্ঠ ধন্ুবেদি 
এখন বাশিষ্ট-ধনুর্বেদ-সংহিতা দেখি । এখানি শ্লৌোকে রচিত। ব্যাখ্যার নিমিন্ত ছুই 

এক স্থানে গগ্ভও আছে। আরম্ভ গছ্যে, ঘথা_-“মথ একদা বিজয়কামী রাঁজধি বিশ্বামিত্ 

গুরু বশিষ্ঠ নিকটে গিয়া তাহাকে প্রণাম পুবক বলিলেন, 'হে ভগবন্, দুষ্ট শত্র বিনাশের 

নিমিত্ত ধনবেদ বলুন।, মহ ব্রর্থি-গ্রবর বশিষ্ঠ বুলিলেন, “ভো রাজন্ বিশ্বামিত্র, গুদুন। 
ভগবান্ সদাশিব যে রহস্য-সহিত ধনুবিষ্ঠ/ পরশুরামকে বলিয়াছিলেন, গো-বরাঙ্মণ-সাধু-বো- 

সংরক্ষণ ও তোমার হিতের নিমিত্ত বলিতেছি। ইহা! বন্ুবেদ ও অথব বেদ-সম্মত সংহিতা” |” 
এখানে একটা খটকা আসিতেছে । গাধিন্ুত বিশ্বামি্ বশিষ্ঠের নিকট ধনে? 

শিখিতেছেন ? রামারণে (আদি ৫৫1৫৬) দেখি, বিশ্বীমিত্র বশিষ্ঠের সহিত বৈরিতা 
করিয়াছিলেনঃ এবং তপস্তায় তুষ্ট করিয়া মহাদেবের নিকট নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র পাইর়াছিলেন। 
বশিষ্ঠ, ধনূ্বেদ-শীন্্রজের অগ্রগণ্য ছিলেন । ইহাঁও ম্মতববয, বশিষ্ঠ ওবিশ্বামিত্র, দুই গোত্রের নাম। 

কিন্তু এই -সংহিতায়ট,বশিষ্ঠের নাম আর পাই না। আরভ্তের এই গগ্টুকু পরে যৌজিত 
বোধ ?হয়। এই 'সংহিতার কেবল ধন্থধিত! লিখিত হইয়াছে, ধন্থবাণ ব্যতীত অন্ত আমুধের 

বর্ণনা কিংবা তদ্বারা যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছুই লিখিত নাই। 



ধঙ্থুবেদ ১২৫ 

এখানে প্রথম কিযদংশ অন্বাঁদ করি। “্ধনূরেদের চারিটি পাদ। প্রথম পাদে দীক্ষা, 
্বিতীয়ে ধনুঃশর-সংগ্রহ, তৃতীয়ে অভ্যাস, চতুর্থে গ্রয়োগ-বিধি। আমুধ চতুবিধ। হস্ত মুক্ত, 

যেমন চক্র ; হত্য-অমুক্ত; যেমন খড়া ) হত্ত-মুক্ত-অমুক্ত, যেমন কুস্ত (কৌচ )। বন্তরমুক্ত, যেমন 
শর। যুদ্ধ সাত প্রকার, ধনুযু্ধ, চত্রযুদধ, কুত্যুদ্, খড়ী-যুদ্ধঃ ুরিকা যুদ্ধ, গদীযুক্, বাহযুদ্ধ। 

| এখানে বন্দুক-যুদ্ধের নাম নাই। ] ধনুবেদের গুরু বাঙ্গ”। ধ্বেদে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্বের 
অধিকার আছে। শুড্রের যুদ্ধাধিকাঁর আছে, কিন্তু নিজের! শিথিয়! লইবে। [ এই গ্লোকটি 

অবিকল অগ্নিপুরাণে আছে। ] আচার্স ব্রাঙ্মণকে ধন: ক্ষত্রিয়কে খড়গ, বৈশ্াকে কুন্ত, 

এব শুদ্রকে গদ! দিবেন ১:। যে গুরু লপ্ত প্রকার যদ্ধ জানেন, তিনি আচার্ধ? ধিনি 

চারি প্রকার জানেন, তিনি ভার্গব) এবং যিনি এক প্রকার যুদ্ধ জানেন, তিনি গণক।” 

ইহার পর তিথি, নক্ষত্র, বাঁর ও শিষ্যের জগ্মরাঁশি দেখিয়! দীক্ষাকাল-নির্ণয়। দীক্ষার সময়, 
শঙ্কর কেশব ত্রন্ধ! ও গণপতিকে তাম্ত্রিক বীজে ধ্যান। 

ধ ও শর সম্বন্ধে উপদেশ কিছু কিছু উদ্ধত করিতেছি । “চাপ ছুই প্রকার, শিক্ষার 
নিমিত্ত যৌগিক চাপ; আর যুদ্ধের নিমিত্ত যুদ্বচাঁপ' [চপ-বংশ নিমিত বলিয়া চাঁপ। ] 
কেমন বাশ? “অপ, অতিজীর্ণ, জাতি-ছৃষ্ট ( অন্ত বাঁশ ছারা দ্্ট ), দগ্ধ, ছিদ্রযুক্ত, গল গ্রন্থি 
ও তলগ্রস্থি হইবে না । চাঁপের পরিমাণ এক ধন্ঠ-চারি ভাতি। শিবের ধন সাড়ে পাচ 
হাত। বিষুর ধন শৃঙ্গের, দীর্ঘে সাছে তিন হাত। গজারোহী, অশ্বীরোহী শৃঙের ধ্; 
এবং রধী ও পদাতি বাশের ধনু দ্বারা যুদ্ধ করিবে। লো, শৃঙ্গ ও কাষ্ঠ এই ত্রিবিধ দ্রব্যে ধু 

নিমিত হয়। ন্বর্ণ, রজত, তা এবং কৃষ্ণ-আয়স দ্বারা নিমিত ধ্ লোহ্-ধস্। মহ্ষি, শরভ, 
ও রোহিত, ইহাঁদের শূঙ্ে, শৃ্ঘ-ধু। চন্দন, বেত্র, ধঙ্বন্ মাল, শালী; শাক, ককুভঃ বংশ, 
অঞ্জন, এই এই কাঠ হইতে কাণ্ঠ-ধন্থ নিমিত হয়।” 

এই ধমুর্ব্য অবিকল অস্মিপুরাণে আছে। সোনা, রূপা, তামা দিয়া ধু হইতে 
পারেনা। ইম্পাতের ধনু হইতে পারে, এবং বোধ হয়, তাহা সোনা, রূপা? তাম৷ দ্বারা 
অলঙ্কৃত হইত। এইরূপ বংশ ও দারুনিিত ধনু স্বর্ণাদি দ্বার! অলঙ্কুত হইত। মহিষের 

শৃঙ্গ ৮৯ ছুট দীর্ঘ পাওয়া যায়। হুতরাং সাড়ে তিন হাত শাঙ্গ ধু হইতে 
৬৪ ০০ এ সস শপ 

সজাগ এত শা 

১৯ বগি ধনুধেদে শৃর্বের অধিকার না থাকে, তাহা হইলে আচার শৃদ্রকে গদাই ব! দেন ফোন্ 

বিধানে? ব্রাহ্মণকে ধনু? ইহ! সম্পূর্ণ নৃতন। আঙ্গলায়ন গৃঙন্ুতে পাই, সংগ্রামে যাআজার পূর্বে পুরোহিত 

রাজাকে বর্মপরিধান করাইয়। ধনুশের দিগেন। ক্ষরিয়ের মমতার গর তাহার শবের সহিত ধনুশের দেওয়া 

হইত। মনু প্রভৃতি সৃতিকার, তরাঙ্গণকে ঘুদ্ধাধিকার দেন মাই। আগংকালের বিধি ব্তন্! 



১২৬ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমাল। 

পারে। রোহিত ও রোহিষ স্থগ এক অগ্নিপুরাণে রোহিষ আছে । লোহিত বর্ণ বিয়া 

এই নাম। ইহার শৃঙ্গ 91৫ ফুট লম্বা হয়। শরভ এক অস্ভুত মুগ। এই সংহ্তায 

লিখিত আছে, “ইহার পা আটটি । তাহার মধ্যে চারিটি উর্ধদিকে। ইহার শিং লঙ্বা। 
জন্তটিও উটের গ্তার উচু। বনে থাকে, এবং কাশ্মীর দেশে প্রসিদ্ধ ।” স্ৃগের অষ্টপাদ নিশ্চয়ই 
কঞ্সিত। শরভ নামে এক জন্ত পূর্বকালে প্রসিদ্ধ ছিল। ইহার উল্লেখ মহাঁভারডে 
আছে। ইহার মুখ নাকি সিংহের তুল্য ভীষণ, এবং ইহার নিকট সিংহও নাকি পরাজিত 
হয়। এটি যেকিজন্ত। তাহ! নিশ্চয় করা কঠিন। ইংরেজী “বাইসন” মনে হয়। বোধ হা, 
কাশ্মীর দেশের দুর্গম বনাচ্ছন্ন পরতে এই মগ বাস করিত, এবং যাহারা ইহার শিং আনিয়া 

বিক্রয় করিত, তাহারা! মূল্য বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে মগ অষ্টপাঁদ বলিয়া গল্প করিত। অতিশয় ক্র 

ধাবিত হয় বলিয়াও অষ্টপাদ মনে হইয়! থাকিবে। অবশ্ত মুগ অর্থে হরিণ নয়। রোহিষ ও 
শরভ যে মগ হউক, তাহাদের শৃঙ্গ নিশ্চয় মহিষ-শূঙ্গের ভ্যায় স্বষির। নুশ্রুতে শরভ মাংদের 

গুণ বর্ণিত আছে। ক্বিকম্বণ-চ্তীতেও শরত আছে। কালিকা-পুরাণে বরাহ ও শরভমুদ্ 
বর্দিত আছে, যদিও সেটা! দক্ষজ্ঞের সম্ভার আকাশে হইয়াছিল। রোহিষ ছাগবিশেষ মনে হয়। 
শিং চিরিয়! ছোট ছোট থণ্ড জুড়িয়াও শীর্গ ধঙ্গ করা হইত। কাঠের মধো কেমন 

করিয়া চন্দনের ও সালের ধন হইতে পারে, তাহা বুঝিতে গার! যাইতেছে না। বরং পাতল 
শিমুল, সেগুন (শাক ) ও অর্জুন (ককুভ ) কাঠের ধন্থু হইতে পারে। কিন্তু অন্জুন কাঠ 
ফাটিয়া! যার, চন্দন কাঠ ভঙ্গুর। চন্দন শবে শ্বেতন্দন না হইতে পারে। বকম গাঁছকেও 

চন্দন ধর! হইত। বোধ হয়, এই সকল কাঠ দিয়! মহা-বন্র বা ক্ষেপনী নিমিত হইত | বেত ও 
বাঁশের ধন প্রসিদ্ধ। ধন্বন্ঃ বাঙাল! ও ওড়িয়াতে ধামন্। ইহার কাঠ স্থিতিস্থীপক এবং ইহাতে 
কাধে ভার বহিবার বাঁক বা বাঙ্গি হইয়া থাকে। অঞ্জন গীছ বুঝিতে পারিলাম না।*' 

ুদ্ধের ধন্গু যে বাঁশের হইত, তাহা উপরে দেখ! গিয়াছে । কোটিল্যে যনুর্রব্য ছুই, কাষ্ঠ ও শৃঙ্গ । 
ভাল কাড়ির ধন্গ কামুক, চপু-বীশের ধন কোদণ্ড, দারু-_টীকাকার মর্তে ধন্বন্ল-ধঙ্ছুর নাম 
জপ, এবং শৃ্ধ ধঙ্ুই ধন্তু। কামুক, কোদণ্ড, জণ, ধন্ছ, দ্রবাহ্সারে নাম কিনা, সনেহ। 

এখন ধনগুগুপণের কথা। “ইহ! পট্টহত্রে কনিষ্াঙ্গুলের তুল্য স্থল করিবে। অভাবে 

হরিণ ও মহিষের ল্লামুর দ্বারা কিংবা তৎকালহত ছাগের তন্তক দ্বারা করিবে। বিশেষতঃ 

২, বঙ্গানুষাগক শাস্তী মাশহা! অগ্রন শবে কুলগাছ বৃবিয়াছেন। কিন্তু কুল (বানী) কাঠের 

টিকিবে না। অগ্রদ, কুলগ্রন হইতে পারে। এটি হরিস্রাদিবর্গের গাছ, কিন্তু ইঠর ডট! হিস্বালের নতন 

মোট! হয়। ইদ্বানী কেছ কেহ ফলের বাগানে বসাইয় থাকেন। 



ধঙ্গুবেদ ১২৭ 
পাকা বাশের চেয়াড়ির ছুই মুখে পাটের হৃতা দ্বারা ধঙ্ছতে বাধিবে। ইহা দৃঢ়, স্থার়ী ও সব- 
কর্মগহ। এই সকল ব্যতীত আকন্দগাছের ছালের অংশ প্রশন্ত। ভাত্র মাসে অংগ 
বাছির করিবে, । 

এখন শর-রক্ষণ। পশরতকালে হুপ্রদেশন শরগাঁছ আহরণ করিবে।' প্রস্থ 
[যাহার গীঃ পূর্ণত প্রাপ্ত হইয়াছে 1, স্পন্ধ, পার বর্ণ, কঠিন, বর্তুল, খু, কনিষ্ঠ অঙ্গুলির 
ূলয স্থল, ছুই হাত কিংবা! কিঞ্চিৎ ন্যুন হইবে । শরের পক্ষ ছয় অঙ্গুলি পর্গিমিত হইবে। 
কাঁক, হংস, শশাদ ( শ্ঠেন )১ মতস্তাদ (মাছরাঙ্গা , ক্রৌঞ্চ ( কৌচিবক ), ময়ূর, গৃ ও কুরব 
(কুরল), ইহাদের পক্ষ স্ুশোভন হয়। শাঙ্গংন্থুর পক্ষ দশাঙ্কুল পরিমিত। প্রত্যেক শরে 
চারিটি করিয়া পক্ষ স্নাযু বা! তন্তর দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধ করিবে।” 

এখন ফল-লক্ষণ। “দেশতেদে ফলের নানা রূপ হইয়া থাকে। আবামুখ [মুটীর 
চমবেধনী হুচ্যাকার “আরা” ] দ্বারা চর্মছেদন [? বেধন?], ক্ষুরগ্র[খুরপা] দ্বারা শর 
কতন বা বাহু কন, গোপুচ্ছ দ্বারা লক্ষ্য সাধন, অর্ধ বারা গ্রীবা মন্তক ধঙ্ প্রভৃতি ছেদন, 
চীমুখ দ্বারা কবচ ভেদন, ভল্ল দ্বারা ধঙ্ছগুণ চর্বণ, দ্বিভল্ল দ্বারা বাঁণ-অবরোধন, কর্নিক দ্বারা 
লোহময় বাণ ছেদন, কাকতুণ্ দ্বারা বেধ্য বস্ত্র বেধ করিবে।” 

“ষে শর-গাছের ঝাড়ে স্বাতিনক্ষত্রের বৃষ্টি পড়ে, সে ঝাড় পীতবর্ণ হয়, এবং তাহার মূলে 
বিষ উৎপর্ধ হয়। পবন-অভাবেও সে বাঁড় কাপিতে থাকে । এইকপ ঝাড়ের মূল শরের 
ফলে লেপন করিলে, তন্দীরা ক্ষত স্থানের চিহ্ন থাকিয়! যায়।” ফলের পায়ন [পাইন ]। 
'পিয়লী, সৈন্ধব, কুষ্ট (কুড় ১৮_এই তিন ভ্রব্য গোমুতরে পেষণ-পূর্বক শঙ্্রে লেপন করিবে। 
পরে আগুনে গ্রতপ্ত করিবে । যখন তপু অবস্থায় পীতবর্ণ দেখাইবে, তখন নির্মল জল পান 
করাইবেং২। ইহার পর নারাচ, নালীক, ও শত অস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বরন! জাছে। 
ও বিষয় পরে দেখা যাঁইবে। 

২১ শেষে এক গ্লোকার্ধে জাছে। সেট! অগ্রিপুরাপের পাশ-জন্ত্রের গুপ। এখানে ফেমন করিয়া 

দাসিয়াছে, কে জানে । বোধ হয়, না বুঝি! সঙ্ধলনের ফল। উপরে পট্টহযের গুণ করিতে ধল! হই্াছে। 
ইহা খেলার নুর হইতে গারে। কৌটল্ো আছে, মূর্বঃ জর্ক ( জাকল্স ) শণ, গবেধু (গলড়গড়া-ধান )১ বেদ 
বাশ), ্বায়। বশিষ্-সংহিভার ভালের ধনু দাই, বূর্ধার জ্যা নাই। অনিপুরাণেও নাই। হর বৃদষগুলি 
বখিলে বোধ হয়, অরিপুরাণ ও এই সংহিতার দেশ মথ্কারত ছিল! 

২২ শর়গাছ হইতে শর সংগ্রহ করিতে বলা হইয়াছে। অগ্নিপুরাণে ও কৌটিলো বাশের শলাক। 

। জন্তু কাঠের শলাফার উল্লেখ আছে। শরবৃক্ষ হইতে ধনুর শর নাম। যেন বিধাত| এই উদ্দেন্তে পরগাঁছ 



১২৮ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 

এখন শরাভ্যাসের কথ! ৷ ইহার পৃবে অষ্ট "স্থান, ধনু ও জ্যা, মুষ্টি (ধারণ ),ভা 
আঁকর্ষণ-বিষি বর্ণিত হইয়াছে । “লক্ষ্য চারি প্রকার,_স্থির, চল, চলাচল, স্বয়চল। চলাচল-_ 
যখন ধনুরধারী চলিতে চলিতে "অচল" স্থির লক্ষা ভেদ করে। ছবয়চল, যখন ছুই-ই চলিতে 

থাকে। ৩* ধন্ত বা ২৪* হাত দুরস্থিত লক্ষ্যভেদ জ্যেষ্ঠ? ৪০ ধন্ মধ্যম, ২৯ ধন্ঠ কনিষ্। 
সূর্্যোদর়ে ও সূর্যাস্ত সময়ে যিনি চাঁরিশত শর নিক্ষেপ করিতে পারেন, তিনি জ্যেষ্ঠ হন্্ধারী।? 

এইরূপ শরাভ্যাসের যাবতীয় ক্রম বিশদভাবে বণিত হইয়াছে । তদনন্তর সাতটি দিবান্ধরের 

সন্ধান মন্ত্র। সাতটির নাম এই, _বদ্ধান্ত্র, ব্রহ্ধদণ্ড, ব্রহ্মশির। পাশুপত, বায়ব্য, মাঠে, 

নারমিংহ। দুঃখের বিষয্ন বাঁণের নিমীণ ব্যক্ত করা হয় নাই। 

তানস্তর ওষধি-প্রয়োগ দ্বারা নিজের দেহকে শত্রর অস্ত্রশস্ত্র হইতে অভেগ্ভ করিবার 

কথা আছে। একটা উদাহরণ তুলি। প্রবি পুস্তানক্ষত্রে থাকিবার সময় পাঠালতার 

[ বৃন্ধকণ্ণি ] মূল উৎপাটন করিবে । এই মূল মুখে রাখিলে তীক্ষ মগ্ডলাগ্র [ যে খড়োর অগ্ 

গোল ] দ্বার! দেহ কাঁটা যাইবে না ।” 

ইহার পর সংগ্রাম-বিধি। এখানে রাহ্যুক্ত যোগিনী এবং পঞ্চস্বরার পঞ্চতত্ব দেখিয়া 

দ্ধ প্রবৃত্ত হইবাঁর কথা আছে। সব'তোভড়ে দণ্ড-ব্যুহ, পশ্চাৎ ভয়ে শকট, পার্খ্ভয়ে বরাহ 
কিংবা গরুড়-ব্যুহ রচনা করিবে। পুস্তকের শেষে কয়েকপ্রকার ব্ুহের চিন্র প্রদর্শিত হইয়াছে। 

কিন্তু সব ঠিক মনে হয় না। ইহার পর চতুরঙ্গ সেনা-শিক্ষা। লিখিত আছে প্রথমে 

ক্ষাত্রকোশ' ব্যাকরণ সুত্র, মন্্ুর সপ্তম অষ্টম অধ্যায় মিতাক্ষরাঁর ব্যবহার অধ্যায়, জয়ার 

তন্ত্র, বিষ্তুযামল, বিজরাখ্য তন্ত্র ব্বরশাপ্্ পাঁঠ করিবে, পরে ধুবেদ। 
পপ ৯ এ শ্পী পাত | শি নিউ 

হষ্ করিয়।ছেন। শরগাছ্ছের মুলে বিষ জন্মে কি না, জানি ম[। বোধ হয়, ছত্রাক রোগ হেতু গাছ গীত 

হয়, এবং সে রোগে বিষও ক্বম্মিতে গারে। কদাচিৎ হইত বলির! স্বাতীনক্ষত্রে বৃষ্টি কল্পনা করা হইয়াছে। 

যেমন গঞ্মুক্ধ। । ফলের নানাবিধ জাকার অনুসারে শরের নাম হইভ। কৌটিলা ফুলের কম? ছেদন তো 

তাড়ন বলিয়াছেন। ভ্রবা, -লৌহ, অস্থি ও দার। অস্থি ও দারুময় ফল পরেলুণ্ত হইঘাছিল। সাহিতার 

কতকঙলি শয়ের নাম পাওয়া বাইতেছে। প্রকাশিত সংহিতায় কয়েকটিয চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে । সাডৃকায় ছিল 

কিন বুঝিতে পাঁরিতেছি না । কিন্তু সব ঠিক মনেহয় না। নামের অর্থ ও ফলের কমে'র সহিত মিলাইলেই 

ধরা পড়িবে । শরফর-পয়ন বিধতে পিক্সলী ও কুষ্ট লেপনের এয়োন বুঝিতে পারা বায় ন| | সৈম্বব লবণ ন| 

দিয়। কা! লেপিয়! দিলেও একই ফল, এনং তাহাই করা হইয়! খাকে। তাপ সমান করা ও রক্ষা! কর! উদ্দেষ্ট। 

খডসী-পারন সম্বন্ধে বছ শান্ত ছিল। বরাহের বুহৎ-সংহ্িতার কিছু জাছে। সেখানে শুক্রাচাধ্য-সন্মত পান" 

শিধি প্রদত্ত হইয়াছে । ভোজ রাজের যুক্তিক্ভরুতে বাত, লৌহার্ণব, লৌহ্-প্রদীপ, শাঙ্গ ধর হইতে খ়ো। 
গুণাঞ্ুণ উদ্ধত হইয়াছে। 



ধন্থুবে দি ১২৯ 
কোন্ কালে সংহিতাখানি রচিত? রাজাকে যাজবনয-স্বতির বিজ্ঞানেশ্বর-কুত মিতাঁক্ষরা 

গড়িতে বলা হইয়াছে। এই টাকা দ্বাদশ শ্ী্ট-শতাবে গ্রনীত। অতএব এই বাশিষ্ঠ সংহিতার 
ব্মান রূপ এই শতাবের পুৰে নয়, পরের। কিন্তু কত পরের, তাহা বলা দুর । বোধ হয়, 
অরোদশ শতাবের পরের নয়। এই সংহিতার সময়ে ব্রাহ্মণ কষিয়বৈশত শূডর অস্তাজ' এই পাঁচ 
বরের সৈল্স হইত। ইহাদের এক এক দেবতা কল্পিত হইয়াছিল (৬৫ প:)। গঞ্চশ্বরার 
পঞ্চতন্ব ব্যতীত তখন পাজির দিকৃশুলে প্রবল বিশ্বাস জনিয়াছিল। সাতটি দিব্যান্ত্র সত্য সত্য 
ছিল কিনা» সন্দেহ । কারণ এক এক বাশসন্ধানের পূর্বে ছুই তিন লক্ষ, এক নিবুত বার 
গায়ত্রী বিলোম-ক্রমে জপ করিবার কথা আছে। একবার জপ করিতে যদি এক সেকেণ্ড 
কাল লাগে, তাহা হইলে লক্ষ বার জপ করিতে সাতাশ আটাঁশ ঘণ্টা লাগিয়া যাইবে! জগ 
করিয়া শক্রর নাম করিয়া %হন হন হুম্ ফট” বলিতে হইত। বোধ হয়, এগুলি আঁভিচারিক 
বাণ। অথর্ববেদের কাল হইতে শক্র-নিপাতের নিমিত্ত আভিচারিক 'বাণমাঁরা+ অস্তাপি 
চলিয়া আসিতেছে । তাই, এই সংহিতা অর্ববেদ-সম্মতও বটে। দ্বাদশ থরীষ্ট-শতাবের 'নরপতি 
জয়চর্যা, নামক প্রসিদ্ধ পুস্তক আছে। তাহাতে যুদ্ধে জয়লাভের যে কত তান্ত্রিক যন্ত্র মন্ত্র ও চক্র 
আছে, তাহার সংখ্যা হয় না। 

কোন একখানি কিংবা ছুইখানি প্রাচীন পুধী আধার করিয়া! বাশিষ্ঠ-সংহিতা লেখা 
হইয়াছে। পূর্বে দেখা গিয়াছে যে, অগ্নি-পুরাণোক্ত ধনূর্কেদের কতক গ্লোক এই সংহিতা 
আছে। হয়ত ছুই-ই শিবোক্ত, অধুনা! লুপ্ত, ধনুরবেদ উতর্নেরই মাতৃক! হইয়াছিল। মে সময়ে 
ষ়িয় রাজ! সংস্কৃত জানেন না, অথচ ক্ষান্কোশ সংস্কৃত; সেনা-নয় ও সেনার গ্রতি আজ! 
সস্থতে বলিতে হইত। কাজেই তাহাকে সংস্কৃত ব্যাকরণের শবরূপ, বিশেষতঃ ধাতুর হট 

লোট মুখস্থ করিতে হইত ৷ তিন বৎসর হইল বীরভূম বোলপুরের এক ভদ্রলোক, বোধ হয়, তিনি 
8০) 5০০৪৫ 1485151, আমায় প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ইংরেজী না বাংলায় বালকদিগকে 101111- 

এর ভাষা ও ৫0070781)0 শেখানা উচিত, যদি বাংলায় মনে করি, তাঁহার প্রদত্ত ০০:)0181- 

গুলি বাংলায় কি হইবে? আমি বলিয়াছিলাম, বাংলায় শেখান! উচিত। কারণ তাহাতে 
শিক্ষা দেশীয় হইবে, বালকেরা শী শিখিতে পারিবে, বড় হইলেও ভূলিবে না, এমন কি; অস্তেও 
বালকদের সহিত অক্নেশে যোগ দিতে পারিবে। চার-কোঁশ বাংলায় করিয়াছিলাম। এখন 
বলিতাম, সংস্কতেও শিক্ষা দিতে পারেন, কারণ অনেক শব পূর্বাবধি আছে, এবং অন্ত 
থদেশের বালকেরাও একই কোঁশ শিখিতে পারিবে । লোটের পদগুলি হিন্দী করিলে আরও 
হবিধা। সেকালের সেনা মংস্কত জানিত না। কিন্তু তাহারা বুঝিত। ইংরেজের জামলে 

৯৭ 
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দেশী রাজ্যে বোধ হয়, ইংরেজী ঢুকিয়াছে। কিন্তু ইহার পূর্বে নিশ্চয় সংস্কৃত ছিল। মোর 
আমলেও হিন্দু রাজ্যে ফার্সী কিংবা উদ গ্রহণের কারণ ছিল না। 

বাশিষ্ঠ ধু্বেদ-সংহিতায় নারাচ নালীক ও শতন্্ সম্বন্ধে তিনটি শ্লোক আছে (১৯পু: , 
পৃবে ছাড়িয়া আসিয়াছি। প্রথম শ্লৌকে নারাচের নির্মাণ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্লোকে নালীক 
ও শতগ্বের প্রয়োজন লিখিত হইয়াছে । নারাঁচ এই-_“যে সকল বাণ সর্ব লোঁহময়, তাচানে 
নাম নারাচ। নারাচে পাঁচটি বড় পক্ষ বদ্ধ থাকে। কদাচিৎ কেহ এই বাণে সিদ্ধ *7।" 

নালীক ও শতদ্বের দুইটি প্লৌক উদ্ধত করিতেছি, _ 
নালীকালঘবে! বাঁণা নল-ন্ত্েণ নোরদিতাঁঃ। 

অত্যুচ্চ-দূরপাতেু ছুর্গযুদ্ধেষু তে মতাঃ ॥ 

সিংহাসনস্থ রক্ষার্থং শতত্বং স্থাপয়েদ্ গড়ে । 

রঞ্জকং বহুলং তত্র স্থাপ্যং বটয়ো! ধীমতা ॥ 

নালীক! লঘুবাণ, নলযন্ত্র ঘারা প্রেরিত হয়। অত্যুচ্চে দূরন্থে পাঁতিত করিতে হইলে এক 
ছুগযুদ্ধে লাগে। সিংহাসন রক্ষার্থ ধীমান্ "গড়ে শতদ্র এবং বছুল রঞ্জক ও বটি ( বট ) স্থাপন 
করিবেন।” 

নারাচ, নালীক ও শতন্ব, তিনই রামায়ণ-মহাঁভারতে আছে । নারাচ বাঁণ বটে, ধন দ্বার 
নিক্ষিপ্ত হইত। কৌটিল্য, অগ্নিপুরাঁণঃ ভোজরাজ, ইহার উল্লেখকরিয়! গিয়াছেন। শরে লোগঃ 
ফল! আটিয়া সাধারণ বাণ হইয়া থাকে । কিন্তু শর, বিপক্ষের বাণে ছেদ্য | নারাচের সবটাই 
লোহার। চতুঃশিরাল কিংবা পঞ্চশিরাল ( যেমন এখানে ), নিগর্ত, শিরাগুলি ধারাঁল। ছোট 
করিলেও ভারী । এই হেতু দূর লক্ষ্য বেধ করিতে পারা যায় না । কিন্তু নিকট-লক্ষ্য সাঁংঘাতিক। 

যাহাতে ভারী না হয়, অথচ বাঁকিয়৷ না যায়, এই কল্পনায় পূর্বকালের নালীকের উৎপততি। 
বোধ হয়, লোহার পাত গোল করিয়া মুড়িয়া সরুমুখ নালীকা করা হইত] মুখের কিছু নীচ 
প্রায়ই দুইটি কাণ থাঁকিত'। তখন হইত কর্ণী নালীক। নিষ্নমুখ কর্ণ থাকাতে এই বাগ দেহে 
প্রবিষ্ট হইলে সহজে বাহির করিতে পার! যাইত না। মহাভারতে নালীক-নারাচ, নারাচ 
নালীক এইরূপ একজ্র পাওয়া.যায়। ছুই-ই ধনু দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইত। বাঁশিষ্ঠ সংহিতা! 
নারাচের সচ্িতি নালীক আসিয়াছে, কিন্তু গ্রাটীন নালীক নয়। প্রাটীন বাণ' নামটি 
আসিয়াছে, কিন্ত নাল বন্ত্ দ্বারা প্রেরিত**। শুক্রনীতিসারে ইহার নাম ক্ষুত্র বা লঘু নালীক। 

২৩ বঙ্গানুদা্ক শাস্ত্রী মহাশয়ও লঘুব!গ নালীককে কু মনে করিয়াছেন। কিন্তু শুক্রদীতিগা? 

নালীফান্ বল্ক ন! হইলে এই লঘুবাণকে বন্দুক বলিতে পার! বাইত ন!। দারা ভারী, নালীক লঘু । এই হে? 
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মেখানে বদুক এখানেও বন্দুক । এখানে নালীককে 'বাণ+, শুক্রনীতিসারে অস্ত্র বলা 
চটয়াছে। যে আযুধ নিক্ষেপ করিতে পাঁরা যায়, তাহার নাম অস্ত্র, এই নিবচিন শুক্রনীতি- 

সারে। বাঁণও অস্ত্র। আশ্চর্য এই, গুক্রনীতিসাঁর বন্দুককে “অস্ত্র, বশিষ্ঠ বাঁণ' বলিয়াছেন। 
পুরাতন নাম নৃতন দ্রব্যে প্রয়োগ করিতে গেলেই অসঙ্গতির স্টি হয়। বঁটিকা বা ঞলিকাকে 
নবং বাণ বলিতে পারি, বন্দুককে বলিতে পারি না। পাত্র বলিলে যদি পাত্রস্থিত জলও 

বৰাঁয়। তাহা হইলে আপত্তি থাকে না। শতত্বী যন্ত্র পূর্বকাঁলে দুর্গ-প্রাকারে স্থাপিত হইত । 
কিন্ম সে শতৃদ্ী, কামান নয়। এখানে রগ্রক ও বটী না থাঁকিলে সে শতত্বী মনে হইত | 

আমরা কামানের বঞ্ীক-ঘর এখনও বলি। রঞ্তক শব সংস্কৃত, যাহ! রাগ জন্মায়, উদ্দীপ্ত করে। 

এই অর্থে বারুদ। আশ্চর্য এই, শুক্রনীতিসাঁরের বুহত্নালিক” এখানে 'শতত্ব” 'অগ্রিচর্ণ! 

এখানে রঞ্জক, এবং 'গোল+ এখানে 'বটা, নাম পাইয়াছে! শুক্রন'তিসারের দেশ ও 
কাল-বিচাঁরে দেখিয়াছি, উহা একাদশ খ্রীষ্টশতাবে গুজরাট অঞ্চলে লেখা । বাশিষ্ঠ 
সচিতা, দেশে ও কালে অধিক দূরে নয়। তথাপি এক শব না হইয়া পৃথক পৃথক হইল 

কেন? বশিষ্ঠের এই তিন গ্লোক, বিশেষতঃ বন্দক কামানের কথা, যথাস্থানে নাই। পুবে 
গিয়াছে ধন্ঠ জ্যা শরফল, পরে আসিয়াছে শরাভ্যাস। এই ছয়ের মাঝে তিনটি গ্লোক যেন 

অকন্মাৎ আসিয়া পড়িয়াছে। বন্দুক কামান চাঁলাইবাঁর উপদেশ কোথাও নাই। কিন্তু সৈন্তেরা 
দে চাঁলাইত, তাহা ধাঁতুরূপ উদ্াহরণে আছে । যথা “রগ্রকাদবসিতং দহুত” ( বোধ হয়, পাঠ 

অস্ত, অবসিত সঞ্চিত রঞ্জক জালাঁও ( 'ফাঁয়ার' কর); “বটিকা আয়াস্তি নিপতত”-- গুলী 

'সাসিত্েছে ইয়া পড় ; "চর্মণ| বটিকাং রুন্ধ”__ টাল দিয়া গুলী রোধ কর। “রঞ্জক: দত 

_রঞ্ক দেওয়া! হইয়াছে। শ্লৌোকের মধ্যেও একস্থানে রঞ্জক প্রয়োগ আছে (৪১ গ:ঃ )। 
শপ পপ পসসএ এ ররর পর এ এ ৯৯৯ শা ও পে আস্পপপ্প পাশাপাশি শী পো চে শত শশাশীশীঁি পপ পরা 

রনির নালীক, নল যন্ত্্বার| প্রেরিত হয়, নালীক নিশ্চয় নলাকার। বনু 

ইদ্াবনার কাঁলে নলে ঝারদ ঠায় তদুপরি ধাতুময় প্রাচীন নালীক বাঁ” স্বাপিত হইত 1 বটিকাস্থাগন তখন ছিল 

নাকি? এমন্বন্ধে ফুৎনল (10ঘ-07) শ্মর্তবা। আমেরিকা, বোণিও ও ফিরিগাইন দ্বীপের অসত্য 

জাতির! শরের, কদাচিৎ বাশের ও কাঠের সরু জম্ব! নলে শর' রািয়! মুখের ফুৎকারে দুরে নিক্ষেপ করে। নল হল 

৪ ফুট হইতে ১৪ ফুট লন্বা। ভিতরের গর্ভ আধ ইঞ্ি। 'শর' পড়িকার মতন, ৩1৪ ইঞ্চি হইতে ১৮ ইঞ্চি পান 

লঘা। মুখে ছাড়ের ফল, বিষ-মাধান! ৷ পক্ষ তুলার। এই নল-বন্ত্ দ্বার একশত হাত দুরে “শর' নিক্ষিপ্ত হয়। 

অন্াঙ্গাতিরা এতচ্ছার! যুদ্ধ ও সৃগয়! করে। গ্রীযুত্ত জমৃহলাল শীল আমায় জানাইগ়াছেন, অসঙ্য ভীলজাতি 
খইরগ ফু দ্বারা মৃগর! করে। সান্কৃতের় ইধিক| অন্তর নলঘার৷ প্রেরিত হইত কিনা, কে জামে। বদৃষ্ার 
হইত, তাহার উল্লেখ জাছে। 
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“হে বিশ্বামিত্র, বাণে রঞ্জক-নালিকা বন্ধ করিয়া বাযুমুখে নিক্ষেপ করিলে সে বাণ ঘুরি 
আসিবে । এই বাঁণের নাম থগ-বাণ।” রঞ্জক-নালিকা__বারুদ-পূর্ণ নালিকা, হবু 
তুল্য পশ্চাৎগামী হইবে। বিশেষতঃ সম্মুখ বাতাসের সাহাব্য পাইলে। 

আমাদের দেশে বন্দুক কামান প্রচলনের ইতিহাসের পক্ষে এই সংহিতার গ্রমা' 

মূল্যবান্। বন্দুকের বাঁণের নাম নালীক, ইহা নৃতন। একাদশ শ্রী্ট-শতাবে বন্দুকের নাং 
নালীকান্ত্র। অতএব বশিষ্ঠের নালীক এক শতাবৰ পূর্ববর্তী বলা চলে। 

বন্দুক আসিয়া ধর্শযুদ্ধ লোপ করিয়াছে । কিন্তু এখনও পশ্চিম বঙ্গের সাঁওতাল জাতি 
ণকাঁড় বীশ”, (তীর ধঙ্গক) ছাঁড়ে নাই । হাতে “আহশার? (ধন্থুঃশর) থাকিলে বাঁঘকেও ডরায় না। 

তাহাদের ধন্থ বাশের কিন্তু চারি হাত দীর্ঘ নয়। ধানকীর কান পর্য্যস্ত উচ্চ হয়। মোটামুটি পাঁ 

ফুট, পূর্ববকালের মধ্যম পরিমাণ । পূর্বকালের কামুক চারি হাত বা ছয় ফুট লঙ্থা। সে ধনু ধার! 

সোজা! নয়। সে ধন্থর নিয় কোটি মাটিতে টিপিয়! গুণ আকর্ষণ করিতে হয়। মাটি নরম হইলে মে 

ধনু অকর্মণ্য। ধনুর চড়া সরু কঞ্চির কিংবা বাশের চেয়াড়ীর ছুই মাথ! দোড়ী দিয়া ধন্নুতে বীধ 
থাকে । 'লাদনা” ( সওতালী, “চিট লাড়' ) গাছের ছালের শের দোড়ীও দৃঢ় ও স্থায়ী হা। 

সাওতালী ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্ব আছে, উচ্চারণও প্রায় ঠিক আছে। এই ভাষাঁয় শরকে 
বলে *শার”? ধন্ছর গুণকে বলে “্ঘুণা? (ণ উচ্চারণ চাই )। তাহাদের শর শরগাঁছের, কদাচিং 
বাশের শলার, পুহ্খ ময়ুরের, ফলা কীচা ইম্পাতের। নরম পাইন দেওয়া হয়। কড়! 

পাইন ভঙ্গুর। সাধারণ ফলার আকার তিন প্রকার, (১) আরামুখ [আপ়ি শার) 
(২) শিরাল, গো-পুচ্ছ ( উগ্লি শর ), (৩) ইহার নিয়দিকে বর্ণ থাকিলে কর্ণী (গানারি শার)। 
এই ত্রিবিধ সামান্ত শর ব্যতীত সমগ্র লৌহময় বাগ, সংস্কতের নারাচ আছে। ফাল্গুন মা 

পুম্পোৎসবে (“বাহাঁপরব” ) দেবতার নিকট অন্ত্শস্ত্রের পূজায় এই নারাচ বসে, কুরুট 
ও ছাগ বলি হয়। এটি পূর্বকালের এবং এ কালেরও নীরাজনা। আশ্বিন শুক্লা নবমীতে 
অস্ত্র-নীরাজনার দিন। ,গজাশ্বের অন্ত দিন ছিল। পণ্ডিতের ধেঁমন সরম্বতী পু! 

যোদ্ধার তেমন নীরাজনা বছ প্রাচীন কাল হইতে চলিয়! আসিতেছে । পণ্ড বধ করিতে 
ফলায় কদাচিৎ বিষ মাথাঁনা হয়, ভালুক মারিতে ফল! অগ্রি-তগ্ত করা হয়। মন্তু (৭৯) 

কর্মী ও বিষদিগ্ক ও অগ্নিদীপ্ত বাণ-নিক্ষেপ নিষেধ করিয়! গিয়াছেন। বুনধক্ষেত্রে কে কে 
অবধ্য, তাহা সকলেই একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন। সীওতাঁল ধাগ্চক আলীঢ় ভাবে 
( দক্ষিণ জান স্তব্ধ, বাম জা হুলাঁকারে বক্র ও অগ্রে স্থাপিত) গাড়াইয়া শর নিক্গেগ 
করে। শিক্ষিত ধানুকী ২৪, হাত দূরস্থিত লক্ষ্য অররেশে বিদ্ধ করিতে পারে? পূর্বকালেও 
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এই ছিল। অবস্ঠ, চল, চলাচল, দ্বম়চল, লক্ষ্যবেধ করিতে না পারিলে যুগ পক্ষী মারিতে 

পার! যার না! ওড়িস়্ার আটবিকেরা ব্যাস্্র বধ করিতে যন্ত্র পাতে । সে যঙ্্র শরারোপিত 
বৃহৎ ধনু্মাতর ( গ্রাচীন নাম মহাবন্তর )। 

পরিশেষে ইতিহাঁস ছাড়িয়া! একটু কাজের কথা লিখি। ইদানী দেশে ব্যায়াম, 
বাহ্যুদ্ধ, যত্তিযুদ্ধ, অসিযুদ্ধ, মুষ্িবুদ্ধ শিখিবার উৎসাহ দেখা যাঁইতেছে। ইহাদের সহিত 
ধনু্ধ শিখিলে উত্তম হয়। বিশেষতঃ বালিকাদের পক্ষে অন্ত যুদ্ধ সম্ভব নয়, কিন্ত ধনু ্ধে 
আপত্তি দেখি না। লোহার ফলা না করিয়া! দৃঢ় কাঠের কিংবা শিক্গের মুণ্ড করিলে 
ব্যারামের প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। এ বিষয়ে পুস্তক রচনা! করিতে হইলে বাঁশিষ্ঠ সংহিতা পথ- 
প্রদর্শক হইবে। 

৫ | কয়েকটি প্রাচীন অন্ত 

ধঙ্বেদি ও বামার়ণ-মহাভারতে বর্ণিত যুদ্ধ পড়িতে পড়িতে ম্বভাঁবত: প্রশ্ন ওঠে, সে কালে 
বন্দুক কামান ছিল কিনা। অনেকে আগ্নেয়াস্ত্র নামে ভুলিয়াছেন; বক্ধান্্, নালীক, 
তৃশুণ্তী, শতম্্ী প্রভৃতি এক একটিকে বন্দুক কিংবা কামান মনে করিয়াছেন। 
প্রাচীন অধুনা-অজ্ঞাত দ্রব্যের স্বরূপ-নির্ণর চিরকাঁল দুরূহ । কিন্তু সেটা কি, বলা 
অপেক্ষা, সেটা কি নয়, বলা তত কঠিননয়। আমি এখানে «“নেতি নতি' বলিতে 
যাইতেছি। 

ইহাতে কিন্তু মনন্তোষ হয় না, অন্ততঃ বর্গ জানিতে কৌতুহল হয়। অস্ত্রের নামের 
কেবল অর্থ ধরিয়া কদাচিৎ বর্গ নির্ণর হইতে পাঁরে। কিন্ত অস্ত্রের দ্রব্য, নিমাঁণ, প্রস্নোগ ও 
কম, এই চারি ন! জানিলে গণ ও জাতি নির্ণর হইতে পারে না। কৌটিল্য আমুধের জানি 
রূপ লক্ষণ প্রমাণ আগম (নির্মীণ দেশ) মূল্য জানিতে বলিয়াছেন । ভোজরাজের 
যুক্তিকল্পতরূতে খড়োর নানা জাতি ও লক্ষণ বর্ণিত আছে। রামায়ণ-মহাতারতা্দিতে 
অস্ত্রে কম? বিশেষ বিশেষ অন্ত্রের গ্রশ্নোগও লিখিত আছে। কদাচিৎ বিশেষণ দ্বারা নিম 

জানিতে পারা যায়, এবং আসত্তি দ্বারা বর্গও অন্মিত হইতে পারে! যেখানে কেবল 
নামটি আছে, আর কিছুই নাই, সেখানে অস্ত্র অজ্ঞাত থাঁকিবে। বলা বাছুলা, বন্দূক 
ও কামানে নল চাঁই, অগ্নিচূর্ণ বা বারুদ চাই, আর চাঁই ধাতুময় বটিকা বা গুলিকা। যদি 

বারুদ না পাই, তাহা হইলে বন্দুক ব! কামান হইতে পারে না। এখানে করেকটা বিচার 

করিতেছি। 
১। হুমি, ুর্মী। নামটি মন্ুসংহিতায় (১১।১০৪') আছে। অর্থ ধাতুময় প্রতিমা। 
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বোধ হয়, স্যর । প্ুরুপত্রীগামীকে জলন্ত হুর্মী আলিঙ্গন করাইয়৷ বধের বাবস্থা ছিল। 
বোধ হয়, প্রতিমার ভিতরে জলন্ত অঙ্গার রাখিয়া তাহা জালাময়ী করা হইত। 
খগ্বেদে (৭1১1৩) সূর্মী অর্থে সায়ণ করিয়াছেন জালা" (অগ্রি)। তৈত্তিরীয়-সংহিতায় 
(১1৫14৬ ), 'কর্ণকাঁবতী হুর্মী' অর্থে সা়ণ করিয়াছেন “অলম্তী লোহমমী স্পা হুর্মী, সাচ 
কর্ণকাবতী ছিদ্রবতী অন্তরপি জলস্তীত্যর্থঃ। জলস্তী ,লোহময়ী ছিদ্রব্তী স্ৃণা 

(স্তস্ত)। ধাডু পুড়িতে পারে না, অতএব 'জলন্তী' অক্রি-দীগ্তা। তৈত্তিরীয় 
সংহিতার (৫181৭15) সৃক্তেও হুর্মী শবের এই অর্থ। উক্ত সংহিতাঁর (৪1৫1৯/২) 

সৃক্তে কুর্মী শবের অর্থ সাঁয়ণ বুঝিয়াছেন স্মু+উর্মী-শোভন উর্মীযুক্ত। অতএব বেদের 
সুমি, বন্দুক কামান কিছুই নয়। সায়ণ জলল্তী হুর্মী অর্থে, মগ্রসংহিতার হুর্মী বুঝিয়াছেন। 
তিনি চতুর্দশ শ্রীষ্টশতাবে ছিলেন। তখন বন্দুক কামান প্রচলিত হইয়াছিল । 
হুর্মী এন্সপ কিছু হইলে তিনি হৃর্মী অর্থে নাঁলীকা করিতেন। পশ্চিম দেশের 
বৈদিক পপ্ডিতেরা হুমি শব্ধ বুঝিয়াছেন নলবিশেষ, প্রদীপের কাজ করিত। অন্তত্র 

বুঝিয়াছেন জল যাইবার নল। খগৃবেদেও (৮1৬৯1১২) শ্ম্য স্ুষির' আছে। অতএব 
এইটুকু পাইতেছি সুমী নলবিশেষ। কিন্তু নল এবং নলে কর্ণ থাঁকিলেই তাহাকে বন্দুক 
মনে করিতে পারা যায় না। যে কালে চক্মকি ঠকিয়া, কাঠে কাঠে ঘযিয়া অগ্রিমন্থন করা 
হইত, সে কালে বারুদ কল্পন! অসম্ভব । এমনও হইতে পাঁরে, হুর্মী কর্নাও নলীকার অগ্নি- 
পাত্র। পাত্রে জলন্ত অঙ্গার থাকিলে তাঞ্ছার উপরে এবং পান্জের পার্খে উত্তপ্ত বাঁধুর উন 

সকলেই প্রতাক্ষ করিয়াছেন। এই উর্মী হেতু পাত্রের নাঁম সুর্মী। 

২। সীস। অথর্ববেদে সীস দ্বারা শক্র বিনাশের কথা আছে । ইহা! দেখিয়৷ কেহ কেহ মনে 
করিয়াছেন, এই সীস বন্দুকের বটিকা বা গুলিকা |” কিন্তু এই বেদের হুক্তগুলি এবং সাঁয়ণের 

ভাষ্য পড়িলে বন্দুকের গুলী কিছুতেই হইতে পারে না। যথা, অথর্ধবেদে (১১৬১২) ৰরুণ 

সীসকে বলিতেছেন, “ছে সীস, অগবি তোমায় রক্ষা করিতেছেন। ইন্দ্র রাক্ষমাঁদি বধের জগত 

আমার সীস দিয়াছেন।” এখানে সারণ সীস শবের অর্থ করিতেছেন,নদীফেন, যদ্দিও অগ্নি কেন 
ন্দীফেনকে রক্ষা করিবেন, তাহা বুঝা যাইতেছে না। অগ্নিকে দেব মনে করিলে বুঝিতে পার! 
যায়। উক্ত বেদে (১।১৬।৪) "যদি নো গাং হংসি যাদ্যশ্বং যদি পুরুষং | তং তব! সীসেন বিধ্যামে। 
যথা নো সো! অবীরহা! |” সায়ণ ইহার ভাষ্য করিয়াছেন, হে শক্র, যদি তুমি আমার গো অশ্ব 
ভূত্যাদি বব কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে সীস.ঘবারা এরপ প্রহার করিব যাহাতে 

তুমি আর কখনও এরূপ করিতে পারিবে না। উক্ত সুক্তের আর্তে সার়ণ লিখিয়াছেন, 
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অমাবন্তার রাজিতে দ্বেষ্য মারণার্থ এ মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া শত্রুকে সীস চর্ণ-মিশ্রিত-অক্-প্রদীন, 
শুর গাত্রস্থ আতরণ-ম্পর্শন ও তাহাকে বংশশ-ষ্টি দ্বার! তাঁড়ন করিবে । এখানে সায়ণ কৌশিক 
সুত্র হইতে লিখিয়াছেন, সীস শবের অর্থ নদীফেন। অতএব দেখা যাইতেছে, সীস শব 

দ্বারা সীস ধাতু নয়, নদীফেন বুঝিতে হইবে; এবং আভিচাঁরিক মন্ত্র সহযোগে এই ফেন 
দারা শক্র বিনাশের কথা আছে । বোধ হয়, এই নদীফেন আযুবেদের সমুদ্র-ফেন। গ্রাম্যজনে 
এইরূপ 'বাণমারায়” এখনও বিশ্বাস করে, এবং যাহাঁর উদ্দেশে মাঁরা হয়, সে শুনিতে পাইলে 
শুখাইয়া মরিয়া! যায়। অর্থাৎ বন্দুক নিক্ষেপ্য সীস নয় ।* 

৩। আগ্রেয়ান্তর। অর্থ, অগ্রিময় অন্ত্র। অক্ত্র, যেটা নিক্ষিপ্ত হয়। বন্দুক নিক্ষিপ্ত 

হয় নাঃ বন্দুক অস্ত্র বলিতে পারা যায় না । বন্দুক যন্ত্র, নিক্ষিপ্ত গুলী অস্ত্র বটে। আগ্নেয়াস্ত্র 
ধন দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইত) ইহা যে বাণ-বিশেষ, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। যথা, 
রাঁমাঁয়ণে (বঙ্গবাসীর সংস্করণ ল” 1১০০), শ্রীরাম ধন্থু ছ্বারা আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। 

তিনি বর্গান্ত্ বারা রাবণ বধ করিয়াছিলেন (ল”।১১০)। এই ব্রঙ্ান্ত্র কেমন? 

“্দীপ্তং নিশ্বসস্তমিবোরগং জাজল্যমাঁনং স্থপুঙ্থং সধমং।” “স [রামঃ] রাবণায 

সংক্ুদ্ধো ভূশমায়ন্য কামুককং। চিক্ষেপ পরমায়ত্তঃ শরং মর্মবিদারণম্॥৮' রাম কামুক 
অতান্ত আকর্ষণ করিয়া মর্ম-বিদারণ শর নিক্ষেপ করিলেন। শরটি প্রত্থলিত ; জলিবার 

সময় সাপের মত শো শে! শব্দ করিতেছিল। মংন্য পুরাণে (বঙ্গবাসীরঃ ১৫৩ অঃ), 

জস্তান্থর-বধের নিমিত্ত ইন্ত্র কর্ণপ্রাপ্ত পর্যযস্ত শরামন আকর্ষণ করিয়া বর্গান্ত্র বাণ ত্যাগ 
করিলেন। এইরূপ মহাভারতে আছে। ব্রহ্মশির, এবং রামায়ণের এষিকান্ত্র, গারডান্্র 

সৌরাস্্ প্রভৃতি সব আগ্নেয়াস্ত্র ভোদ। 
কেবল বাণে অগ্রি গ্রজলিত করিয়া নিক্ষিপ্ত হইত না। অন্ত অগ্নিও শক্রসেনার মধ্যে 

ফেলা হইভ। রামায়ণে (ল০।৭৩) ইন্রজিৎ স্ছুলিঙ্গ ও অগ্নিকপা সম্বলিত শূল নিক্ষেপ 

করিয়াছিলেন। এত ক্ষিগ্রহত্তে ও বেগে অগ্নিময় অন্ত্র নিক্ষিপ্ত হইত যে, লক্ষ্য-শক্র বাম কিংবা 

দক্ষিণে সরিয়া দড়াইবার অবসর পাঁইত না । মনে রাখিতে হইবে, শত্রু মাত্র ছুই শত কি 

আড়াই শত হাঁত দূরে থাঁকিত। 
৪। শতর্ী। ইহা একদা অনেক লোককে হত করিতে পারে। কিন্তু একমাত্র কামানের 

গোলাই যে পারে, তাহা নয়। কৌটিলোর শতগ্রী অচলযন্ত্রর্গের মধো | টীকাকাঁর লিখিয়াছেন 

* পতিত ভ্ীধিধুশেখর শাহী আমায় বে হইতে পু'নী ও লীসের উল্লেখ উদ্ধার করিয়া দিয়াডেন। 
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বহু-লৌহকণ্টক সমাচ্ছ্ন বৃহ স্তত্ত, ছূর্গপ্রাকারে স্থাপিত হয়। বৈজয়স্তী-কোশে (১২শ গ্রীট- 
শতাবের আগে) শতত্রী “অয়ঃকণ্টকসংছন্লা মহাশিলা”। শব্বকরক্রমে বিজয়-রক্ষিত 

“অয়ঃকণ্টক-সংছর! শতম্তরী মহতী শিলা” | অর্থাৎ শিলান্তভ্ের গায়ে লোহার কাটা 

পুতিয়া রাখ! হইত। শক্রসেনা প্রাকারে উঠিবার উপক্রম করিলে তাহাদের উপরে স্তন 
ঠেলিয়! ফেলিয়া দেওয়া! হইত, তাহারা কাটায় বিদ্ধ ও শিলার ভারে পিষ্ট হুইয়া প্রাণত্যাগ 
করিত। যথা, রামায়ণে (লণ 1৩), “্লঙ্কাপুরীর কবাটবদ্ধ চারি দ্বারে দৃঢ়ি ও বৃহৎ ইযু-উপল- 
যন্ত্র( শর ও পাষাণ নিক্ষেপের ক্ষেপণী ) এবং শাণিত রুষ্ায়স-ময় শত শত শত্গী আছে ।” 

রুষার়সময়_ইম্পাতের কণ্টকময়। কামান শীপিত হয় না! হনুমান লঙ্কার গিয়া “শততী- 

মুষলাযুধ', শতম্বী ও মুষল নিক্ষেপের সেনা দেখিতে পাইল (স্থ” 18) এই ছুই আমঘুধ 
পিষিয়া মারে, এই কর্ম সার্দশ্ত হেতু কবির পরে পরে মনে হইয়াছে । শতগ্্বী রণস্থলে লইয়া 
যাওয়াও হইত। রাম-রাবণের যুদ্ধে রাক্ষসেরা! যুদ্বস্থলে শতদ্বী লইয়া গির়াছিল (লণ।৭৮)। 
মহাঁভারতেও (ভ্রোণপর্ধ ) চাকার উপরে শতত্্রী বাহিত হইয়াছিল। বহুকাল গরে 
বাশিষ্ঠ ধনগবেদে কামানের নাম শতম্ব হইয়াছে। প্রাচীন নামের অর্থ ধরি অর্থান্তর প্রাপ্তির 
ভুরি ভূরি উদ্বাহরণও আছে। 

৫। তুষুণী। শবটি ভূ-শুণ্ী, কি তূশুতী, কি তুন্ুণ্ী, জানা নাই। অমরাি 
কোশে নাই। বৈজযন্তী কোশে, তুশুষ্টি। অর্থ, “দারুম়ী বৃত্তায়ঃ কীল-সঞ্চিতা” গদা বোধ হয়, 
গোল-লৌহ-পিগাগ্র গদাবিশেষ। প্রয়োগ দেখি। মংস্ত পুরাণে (১৫১ অঃ), হরি 
কতান্ত-তুল্য তৃশুত্তী গ্রহণ করিয়া শুদ্তের মেষবাহন পঁপপেষ' পিষিক্লা মারিলেন। রামায়ণে 
(ল'।৬০ ) “নিদ্রিত কুস্তকর্ণকে জাঁগাইবার নিমিত্ত রাক্ষসেরা তৃপ্ডণ্ী; মুষল, ও গদা| দ্বারা 

তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল ।” তিনই গদা। মহাভারতে ( প্রোঁণ, ১৭৭ ), প্থড়া, গদা। 
তুশুতী, মুষল, শুল, শরাসন ও হস্তীচম-সদৃশ বম”।” এখানে গদ! ও মুষলের মাঝে তুস্ততী 
থাকাতে মনে হয়, উহা তদ্বৎ কিছু হইবে। 

কিন্তু মহাভারতের (আদি ২২৭) টীকাকার নীলকণ্ঠ ( ১৬শ গ্রষ্ট-শতাব ) ভূশুত্ী অর্থে 
লিখিয়াছেন, 'পাঁষাণ-ক্ষেপণ চর্মবুজ্জুময় যন্ত্র এই যন্ত্র অগ্ভাপি আছে। এক ট্করা 
চ্মের ছুই প্রান্তে হম্থ ও দীর্ঘ দোড়ী বাধিয়! চমের উপরে পাঁধাণ রাখিয়া! বেগে ঘুরাইয়া হু 
রজ্জু ছাড়িয়া দেওয়া! হয়। পাষাণ-খণ্ড বেগে দুরে গিয়া গড়ে। হুগলী আরামবাগ্গে বলে 
হেটেল-চণ্ডী অর্থাৎ ইটাল-চণ্ডী। ইটাল কি-না ইট-ভাঙ্গা। অতএব শবটি 
ভূ-শুণ্ডী, যে শুগাকার যন্ত্র দ্বার! ভূ (মুংপিগ) নিক্ষিপ্ত হয়। বক্ষ্য-বেধে অভ্যাস 
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থাকিলে এই নিক্ষেপ সাংঘাতিক হয়। ছেলেরা তালপাতা৷ কিংবা ছু-ভাঁজ দোড়ীর করে। 
বাকুড়ায বলে “ডেললাঁস' (ডেলা-অন্্ )। কবিকন্বণ চত্তীর কালকেতু হাটে “তৃষত্তী ডাবুশ 
ধরপাণ” ক্রয় করিয়াছিল। নীলকণ্ঠের তুশুণতী এইরূপ হইবে। বাশিষ্ট ধনুবেদেও এই 
অর্থ। সেখানে আছে পদাতি সেনা, তুশুণী কিংবা ধু ধরিয়া গাছের আড়ালে থাঁকিয়। কিংবা 
গাছে চড়িয়া যুদ্ধ করিবে। অর্থাৎ তৃতুত্তী দ্বারা পাঁধাণ অথবা ধনুর দ্বারা শর নিক্ষেপ 
করিবে। 

৬। ওর্বাগি। কেহ কেহ ওর্বাগ্নি, বারুদ মনে করিয়াছেন। কিন্তু বারুদকে অগ্রি 
খলিতে পারা যায় না। রামার়ণ-মহাভারতে, উবাঞ্সি, বড়বানল। রামায়ণে (কিষ.। ৪৪) 
গরীব সীতার অদ্বেষণে চতুদ্দিকে বানর ( অনার্ধ-মান্ুষ ) পাঠাইলেন। বলিলেন, “পূর্বদিকে 
সপ্ত রাজ্যোপশোভিত যবদ্বীপ অদ্বেষণ করিবে । জলোদসাগরে ব্রন্ষা বধির কোপজ তেজে 
সব'ভূত-ভয়াবহ এক বৃহৎ অশ্বীমুখ করিয়াছেন। সে অস্ভুত তেজে চরাচর বিনষ্ট হইয়া থাকে। 
বড়বামুখে পতনের ভয়ে প্রাণিগণের নাদ শুনিতে পাওয়া যায়।” এই বর্ণনা আগ্নেয় গিরির 
উতক্ষেপের। সুমাত্রার দিকটস্থ ক্রাকাতোয়া গিরির ভয়ঙ্কর উৎক্ষেপ প্রসি্ধ। বোধ হয়, 
পৃ কালেও এইক্ধপ উৎক্ষেপ হইত, এবং তাহা দেখিয়া রামায়ণে লেখা । আগ্নেয় গিরিটি 
দেখিতে বড়বামুখ মনে হইতে পারে। উর্বী, পৃথিবীর ভূমিজাত অগ্নি উর্বামি। কালিদাসের 
শকুন্তলার, “অগ্ভাপি নূনং হরকোঁপবহ্িত্বরি অলত্যৌব' ইবাদুরাশৌ।” ওর্ব বড়বানল, 
গুবাগ্মি বড়বাগ্মি। 

৭। নালীক। পুবে”নালীক দেখ! গিয়াছে। নালীক ও নারাঁচ প্রায়ই একত্র উল্লিখিত 
হইয়াছে, যেন উভয়ের মধ্যে প্রয়োগ কিংবা কমে সাদৃশ্য ছিল। নারাচ জানি, সমগ্র 
লোহ্যয় বাণ, নির্ভট ও শিরাল। ভারী বলিয়া এই বাণ যে-সে ছু'ড়িতে পারিত না। তখন 
সঙ্ঃ নলের কল্পনা আসিয়া থাকিবে। দৃঢ় ও লঘু করিতে গেলেই নলাকার চাই। 
বৈজযস্তী লিখিয়াছেন) নালীক বাণ। প্রয়োগ দেখি। রামায়ণে (অযোধ্যা, ২৫), *্ীরাম- 
শিক্ষিত তীক্ষাগ্র নালীক ও নারাচ এবং বিকর্ণী দ্বারা ছিন্ঘমান হইয়া নিশাচরের৷ ভীম 
আরধম্বর করিতে লাগিল।” এখানে স্পট লিখিত আছে, রামের “ধন ু ণচ্যুত বাঁণ”। 
নালীক, স্থৃষির কিন্ত কুচাগ্র বাঁণ। কর্ণী, যে শরফলে কর্ণ আছে। বিকর্ণা বোধ 
হর, দ্বিকর্ণীর রূপান্তর । রামাঁরণে (আরণা, ২৬ 1, প্রাম এক শত কর্ণী হ্থারা একশত রাক্ষস 
বধ করিলেন” মহাভারতে (তীন্ম, ৯৫১ ৩১) “কর্ণী-নালীক-সায়কৈ:” (তীন্মঃ ১০৬, ১৩) 

“বর্ণী-নালীক-নারাচৈ:* সায়ক অর্থে বাঁণ। বোধ হয়, কর্ণা-নালীক এক পদ। নালীকের 
১ 
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কর্ণ থাকিত, সুতরাং বাটি আরও ভীষণ। সৌস্তিক পর্বে (১০ ১৫), “্কর্ণী-নালীক 
ররন্ত খড়্াজিহ্বন্ত সংযুগে।* যাহার দংঘ্া কর্ণা-নালীক, জিহ্বা খঙ্জা। অতএব নালীক 
সৃচাগ্রই বটে। স্ত্রী পর্বে (২*), “মহাত্মা ভীন্ম কর্ণী নালীক ও নারাট প্রভৃতি শর-নিচা- 
নিমিত শযাঃয় শয়ান আছেন।” এখানে নালীক ম্প্ট শর। বন্দুক উদ্ভাঁবনার পর উদ 
নলাকার বলিয়া নালীক নাম পাইয়াছিল। হিন্দীতে নাল নাম হইয়াছিল । 

৮। অলনঃ কণপ। মহাভারতে (আদি; ২২৭ ২৫), কৃষ্ণ ও অজুনি অগ্নির 

ভোজন-তপ্তির নিমিত্ত খাওব-বন রক্ষা করিতেছেন? “ অয়ঃকণপচক্রাশশ তৃতুগুন্ত 

বাছবঃ1” হাঁতে অরঃ-কণপ, চক্রাশ্ন, ও তুশুপ্তী লইয়া। নীলক তিনটিই ব্যাধ্য 
করিয়াছেন। তাহার ভূশুত্তীর অর্থ পুর্বে দেখিয়াছি, পাষাণ-ক্ষেপণ চ্মরচ্ছু। চক্রাশ্ম- 

“অতি দুরে বড় বড় পাষাণ-নিক্ষেপের কাষ্টিময় যন্ত্র। ইহার ঘুর্ণণ-বেগে পাবাণ নিক্ষিপ্ত হয়। 
চক্রনাম হইতে বুঝিতেছি, এটি কাষ্ঠময় চক্র। সে যাহা হউক, পাষাণ-ক্ষেপণের ছুইটি যত 

পাইলাম। অয়ঃ-কণপং-_অয়ঃ-কণান্ লৌহগুলিকাঃ পিবতীতি তথাবিধমাগ্নেয়ৌষধিবলেন 
গর্ভমূতা লোহগুলিকান্তারকাইব বিকীর্যন্তে যেন ততযন্ত্রং লোহময়ং।” যে লৌহময় যন্ত্র 
গর্ভস্থ লৌহগুলিকা আশম্মেয়উবধিবলে তারকার গ্তায় বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। অবিকল বন্দুক 
কিন্তু বন্দুক, লোহগুলিক! পাঁন করে নাঃ বমন করে । আর, হাতে বন্দুক থাঁকিতে কৃষ্ণাঞ্জুন 
পাবাণ ছুঁছ়িতে গেলেন কেন? চক্রাশ্ম নিশ্চয় গুরুভার, নইলে অতি দূরে মহান্ পাষাণ 
নিক্ষিপ্ত হইতে পারে না। চক্রাম্ন' এক পদ কিনা, কে জানে। মেযাঁহা হউক, নীলকঠের 

ব্যাখ্যায় সন্দেহ হইতেছে । অমর কোশে (লিঙ্গসংগ্রহবর্গ ২*) কণপ শব আছে। ক্ষীর 

স্বামী অর্থ করিয়াছেন, গ্রাস-বিশেষ। ভান্জি-দীক্ষিত লিখিয়াছেন কণং পাতি পিবতি বা। 

অর্ধবাহাই হউক। অমরের কোন কোন সংস্করণে শব্দটি কণপ নয়, কণয়। সর্বাঁনন্দ অর্থ 
করিয়্াছেন। শর-ভেদে। কেশবকোশেও কণয় শরভেদে। ইহাতে কণ-প নাই। 

মহেশ্বর টীকায়, কুপ-প আছে, কণ-প+ কণর় নাই। কণ-প শব্দের প্রচলিত অর্থ, শব। অমরে 
এই অর্থ। কিন্তু মহেশ্বর দিয়াছেন, কুণপ শর ভেদে । শব্-কল্পক্রমে, কুণপ শব্দের এক অর্ধ 
বড়শা ইতি ভাষ! ৷ অতএব দেখা যাইতেছে, কণ-প, কণ-য়, কুণ-প, একেরই তিন রূপ। নাঁগরী 
পয অক্ষরে ভ্রম হইয়া থাকিবে । স্থানে প এর উদাহরণ আরও আছে। সেযাহা হউক, 
অক্ঃ-কণপ লোহার বড়শা পাইতেছি। ইহার দওড কাঠের না হইয়া লোহার। পাবাণের 
তুল্য এটি নিক্ষেপ্যও বটে। মতস্তপুরাণে (১৫*-৭৩)১"*চক্র কুণপ প্রাস ভূণুতী পটিশ” 
পরে পরে একত্র আছে। মহাভারতের শ্লৌকটিতেও “কণপ তুণ্ডতীঁ আছে। নীলক এঃ 
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যোঁড়শ শতাঁবে ছিলেন, এবং বন্দুক কামান দেখিয়াছিলেন। ইদানী আমরা! যেমন বন্দুক 
কামান দেখিয়া গ্রাটীন নানা অস্ত্রে বন্দুক কামান পাইতেছি; তিনিও তেমনই পাইয়া 
থাকিবেন। 

৯। অয়োগুড। কোথাও লৌহগুলিকা দেখিলে, কিন্তু বারুদ না দেখিলে বন্দুক 
কল্পনা! মিথ্যা। মহাঁতা'রতে ( বন-পর্বে, সৌভবধ বৃততান্তে) “দ্বারকাপুরী চক্র লগুড় ভোমর 
অন্কুণ শত্রী লাঙ্গল তৃশুণ্তী অয়োগুডক খড়গ চর্ম ও পরপ প্রভৃতি অস্ত্র শঙ্তরে সুসজ্দিতা। 

মতম্যপুরাণে (১৫৩-১৩৩) “্জস্তান্ুর দেব-সৈস্তের প্রতি প্রাস পরশ্বধ চক্র বাঁ বঙ্গ মুগর 

কুঠার খঙ্ঠী ভিন্দিপাল এবং অয়োগুড বর্ষণ করিতে লাগিল।” অয়োগুড- অয়োগুল, 

লোহগুলিকা। কিন্তু কে জানে পোহার গুলী বাটুলের মতন ছোড়া! হইত কিন!। 
সে কালে গুলতই ব! গুলতি ও বাঁটুল অবশ্ঠ ছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্্র শাস্ত্রী তৎসম্পািত 

বাশিষ্ঠধনুর্বেদের ভূমিকায় অগ্নিপুরাণ হইতে উপক্ষেপক নামক চাপের বর্ণন! উদ্ধৃত করিয়াছেন। 

'ইহা বাশের, দীর্ঘে তিন হাঁত, বিস্তারে ছুই অঙ্কুলী। ইহাতে দুইটি রঙ্জু থাকে'। (আমি 
বঙ্গবাসীর মুদ্রিত অগ্নিপুরাঁণে এই গ্লৌক পাই নাই।) অরোগুড শব্ষের আয়দ্ অর্থে লৌহ 
ব্যতীত অন্য ধাতুও বুঝায়। 

১০। তুলা-গুড় | মহাভারতের বনপর্বে (৪২ অ) অঙজুনের স্বর্গ -আগমনের নিমিত্ত ইঞ্ 

স্বীয় রথ পাঠাইলেন। রথে অসি, শক্তি, ভীমগণা, দিব্যপ্রতব প্রাস, মহাপ্রভা বিহ্যুৎ তখৈব 
অশনি; চত্রযুক্ত তুলা-গুড ছিল। তুলা-গুড কেমন? বাযুন্ফোট, শনির্ঘাত, মছামেবস্থান। 

রথে অলিতানল ভীষণকাঁয় নাগ, ও ধবল উপল ছিল। 
ইন্জের অস্ত্র বর্ণনায় কবি অত্যুক্তির অবসর পাইয়াছেন। তথাপি কৰি অজাত অস্ত 

কল্পনা করেন নাই। নাগ, নাগপাশের মুখস্বরূপ নাগ। ধবল উপল স্কটিক পাষাঁণ। কিন্ধ 
তরযুত তুলা-গুড়ের বর্ণন! পড়িলে হঠাৎ কামান মনে হয়। নীলকঃ লিখিয়াছেন, “ুলাগুডাঃ 
ভাগুগোলকাঃ ভাগ্নি তু নাল বন্দুধু ইত্যাদি শ্লেচ্ছভাষর প্রসিমনি। ** বায়শ্ফোটাঃ 
বেগব্শাদ্ বাং জনয়স্তঃ সনির্ধাতা 'অশনিধ্বনিধুক্কাশ্চ মহামেবন্বনাঃ 1” কিন্তু নীলকণ্ঠের 

ব্যাখ্যায় সন্দেহ হইতেছে । রথে কামান থাকিতে পাঁথর কেন? নরলোকে নাই থাকে, ইন্তের 

অস্ত্রের মধ্যে অন্ত কোথাও কামান পাই নাই, তুলা-গুড অন্ত্ও পাই নাই। অতএব শবার্থ 

ধরিতে হইতেছে । গুড-গুল-গোল (গোলা)। এই গোল! কিসের দ্বার! বিক্ষিপ্ত হইত ? 

লা দ্বারা । তুলা কি? শাশ্বতকোঁশ ( *ন শ্রট-শতাঁদ ) তুলা শবে পাঁচছয়টি অর্থ দিয়াছেন : 
তন্মধো একটি অর্থ ভাণ্ড আছে বটে, কিন্তু মে ভাগ পাত্র নয়, বণিকৃধন ( দোকানের মাল )১ ও 
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মূলধন ( ইংরেজী “কাণ্ড )। তুলা যাহা দ্বারা ভুলিতে পারা যায়। শাঙ্গতকোশে এই অর্থে 
ঘরের চাঁলের ভুলা । বাঙ্গালায় বলি, তোড়া। তুলা-বস্ত্রের তুলাদণ্ড হইতে বাঙ্গালায় বমি 

তৌঁড়। ( ইংরেজীতে 'লীভার? )। আমার বোধ হয়, ভুলা-গুড যে গোল! তুলা দ্বারা নিঙ্গেপ্য। 

অয়োগুডও, এই বোধ হয়। তুলা-গুডের বিশেষণ অগ্নি ও ধূমের নামগন্ধ নাই। 

উপরে দশটি অস্ত্র দেখা গেল। একটাকেও বন্দুক কিংবা কামান মনে করিবার কোন 

হেতু পাওয়া গেল না। অস্ত্রশস্ত্রের অসংখ্য নাম ছিল। যত নির্মাণ, যত আকৃতি, যত কম? 
তত নাম। প্রথমে বর্গে ভাগ করিতে না পারিলে কেবল নাম ধরিয়া গেলে কিছুই বুঝিতে 

পারা যাইবে না। আরও মনে রাখিতে হইবে, মায়া-ুদ্ধ ছিল, ইছাতে রাক্ষস ও অসুরের 

দক্ষ ছিল। মায়া, সবই মিথ্যা। আমি অনেকের মুখে শুনিয়াছি, আমাদের গ্রামে মনসা- 
পূজার ঝ'পানের দিন সর্পবিষ্তার গুণিন্ শত শত লোকের সম্মুখে নাগ-ুদ্ধ করিত। ছুই 

পক্ষের গুণিন্ সর্প সথষ্ট করিত। কেমনে করিত কে জানে। যাহারা তোজ বিস্া ও ভান্মতী- 

বিস্তার পরিচয় পাইয়াছেন, তাহার! জানেন ভারতীয় ইন্তরজাল অদ্ধিতীয়। ইন্ত্রজালে দ্রব্য সত, 

মায়াতে দ্রব্যও মিথ্যা । 

মানিক অস্ত্র ব্যতীত কতকগুলি দিবাস্ত্রছিল। এ সকলের কম অন্ভুত দেখি 

£দিব্য” এই নাম দেওয়া হইত। নিমণীণ ও সন্ধান গুপ্ত রাখা হুইত। ইছাই স্বাভাবিক, 

কারণ পু না রাঁখিলে উদ্দেশ ব্যর্থ। দিব্যান্ত্-লাতের নিমিত্ত তপস্যা করিতে হইত; নিমাঁণ 

ও সন্ধান শিখিতে অধাবসারী হইতে হইত। এই সকল অস্ত্রের নামে দেবতার নাম যুক্ত 

খাঁকিত। প্রয়োগের পূর্বে সে দেব-ুরুকে প্রণাম কর! অবশ্ঠ ন্বাভাবিক। প্রয়োগের মনত 

অর্থাৎ প্রশ্ধোগ-ক্রম-জাঁপক গ্লৌক অভ্যাস করা হইত। মন্ত্র ভুলিয়া গেলে অস্ত্র ব্যর্থ হইয়া 

পড়িত। দিব্যান্ত্ের অপর নাম মান্ত্রিক হইবার কারণ এই । আন্মুর অস্ত্রের নাম মায়িক। এই 

ছুই ভাগের অস্ত্র ব্যতীত যাবতীয় অস্ত্র মান্যাস্ত্র অর্থাৎ সাধারণ । 

রিপুসৈন্থের ব্যহতেদ করাই সেনাপতির প্রধান লক্ষ্য থাকে। এ নিমিত্ত রিপুসৈন্তের 

প্রতি মদ-মত্ত-গজ চালনা করা হইত। এই কারণে কামন্দক মদ-মত্ত-মাতঙ্গের প্রশংসা 

করিয়াছেন। আর এক সাধারণ উপায়, রিপুব্যহে অগ্নি-বা-নিক্ষেপ। সংছত সেনার উপরে 

প্রজলিত অগ্সি-খিগড পড়িতে থাকিলে সেন! অংসহত হইয়া! পড়ে। অলাত-চক্রের সন্ত
ুখীন করিয়া 

ুদধগঞ্জকে তয়-হীন কর! হইত। তথাপি পশুমাজ্রেই আগুন যত ভয় করে, অনত্র-শন্্র তত করে 

না। বুদ্ধ যাত্রার পূর্বে তেল ধুন! জউ (হত) তষ দিয়া অঙ্মি-পিশু-নির্মাণ, এক কর্ম ছিব। 

বোধ হর, পিও-নিক্ষেপের নিমিত তাহাতে দোড়ী কিছ! বাশ বন্ধ করা থাকিত৭ মহাযস্ 
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ক্ষেপণীও ছিল। রণক্ষেত্রে সে সকল পিগু প্রজলিত করিয়া বিপুসৈঙ্কে নিক্ষিপ্ণ কর! হইত। 
মুসলমানদের মহরমে যে বনেটী খেলা দেখি, একখণ্ড বাঁশের ছুই প্রান্তে গ্রলিত অগ্ি-পিশু সেটা 

প্রাটীন কালের বাঁপ-যষ্টি। ভারতে ইহাঁর উৎপঞ্ভি হইয়াছিল। ধূনা-জউর অগ্নিতে জল ঢাঁলিলেও 
শীত্র নিবে না। গ্রীক বীর আলেকসন্দারের সহিত যুদ্ধকালে পুরু-বাঁজার সেনার অগ্নিবর্ষণ দ্বারা 

যবন সেনা ব্যাকুল হইয়া গড়িয়াছিল। কুরুক্ষেত্র যদ্ধেও অগ্নি-বাণ গ্রর নিক্ষিপ্ত হইয় থাকিবে। 
এটি মাষ-অস্ত্র। সকলেই জাঁনিত, এবং অগ্নি নিবপণ নিমিত্ত রণক্ষেত্রে জল, বালি, ধূলি 

সংগৃহীত থাকিত । মহাভারতে কুরুক্ষেত্র-ুদ্ধের উদ্যোগ পড়িলে এই সকল বুন্তান্থ পাওয়া 

যাইবে। বনপবে (২৮২ অঃ) লঙ্কাপুরী বর্ণনায় লিখিত আছে, এই পুরী অগাধজল-পরিপুর্ণ 

মাভট পরিখাঁয় পরিবেষ্টিত। প্রথম প্রাকাঁরে দির কাষ্ঠিনিমিত শঙ্কু ( গুরুভার লাঠি); 

দ্বিতীয়ে কপাট-যন্ত্র (কৌটিলো ইনার নাম বিশ্বাসঘাতী, এমন নিমিত থে, শক্র সে কপাটপথে 

মাসিলে কপাট পরিখার জলে নিমগ্র হইত | ডাকাতের দেশে দৃতলা বাড়ীর উপরের মিড়িতে 
এইরূপ কপাট-যস্ত্র থাকিত, ডাঁকাত পরিখার জলে ন1 পড়িয়৷ উপর হইতে নীচে প্রায় কুয়ার 

তলে পড়িয়া যাইত); তৃতীয় গ্রাকারে লগ্ুড় ও প্রস্তর গোলক; চতুর্থে সর্প ও যোদ্ধা; 

পঞ্চমে সর্জরস ( ধুন! ) ও ধুলিপটল ; ষষ্ঠে মুসল আলাত নাঁরাচ তোমর খড়গা পরণ্ড ও 

শতম্মী; সপ্তমে মোম ও মুদগর ( এখানে মোম কেন, বুঝিতে পারিলাম না )। 

ধন দ্বার! যে 'অগ্রি-বাণ নিক্ষিপ্ত হইত, সে বাণ আগ্নেয়াম্্ নামে আখ্যাত হত । উপরে 

বন্ধান্্রের কর্ম দেখা গিয়াছে। আরও কয়েকটার দেখি । রানায়ণে (ল” ১০০), বাম 

দ্ দ্বারা আগ্নেয়াস্্ নিক্ষেপ করিলেন । কোনটা অগ্রিদীপরমুখ, কোনটা ভর্দ মু) গ্রচমুণ, নক্ষতর- 

মুখ, মহোল্কামুখ। অগ্নিতে বাঁণের লৌহময় ফল উত্তপু হইগ্না এই এই রূপ দেখাইভ। 
রামায়ণে ( ল০1১০১ )১ রাবণের ধর্চ হইতে দীপ্রিমান্ চক্র ( গোলাকার বলিয়া নাম “মোরা ) 

নির্গত হইতে লাগিল। রাঁবণের অষ্টণ্টামূক্ত ও সতেঙ্জে দীপামান শক্তি জলিয়া উঠিল এব* 
লক্ষণের বক্ষঃস্থলে নিমগ্র হইল। মৎস্যপুরাঁণে (১৫ অঃ) কুবের ,কামূকে দিব্য গারুড়বাণ 

মন্ধান করিলেন। তাহার কার্মুক হইতে প্রথমে ধূমরাশি 'অনন্থর কোটি কোটি প্রজলিত 

লিঙ্গ নির্গত হইল। (১৫৩ অঃ), আগ্নেয়ান্্ব দ্বারা শরীর রথ সারণি জলিয়া উঠিল, 

এঁধিকান্ত্র জলিত হইয়! উঠিল ইত্যা্দি। 
কিন্ত আগ্নেয়ান্ত্র ব্যতীত অন্ত বহুবিধ অস্ত্র ছিল। বারুণাস্তর দ্বারা জলধারা পড়িত, 

বাযবযান্ত্র দ্বারা মেঘ (ধৃম 1) নিরারৃত হইত। এ সকল অন্ত্রের নির্মাণ অজ্ঞাত? এই হেতু 

মনে হয় কবি-কল্পনা। কিন্তু কৌটিল্য পড়িলে সে ভ্রম থাকে না। ইঞাতে পর্জনস্ষক নামে 
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এফ যঙ্্রের উল্লেখ আছে। সো স্থির বস্ত্র, এখানে ওখানে আনিতে পারা যাইত না। 
ইছাঁকে জলপূর্ণ করিয়া প্রাকারে রাখ! হইত, বোধ হয়, শক্র আসিলে নলপথে জল গিয়া তাহাকে 
প্লাবিত করিত। কবির অত্যুক্তি এই টুকু যে, ংনুদ্বারা এত জল প্রেরিত হইতে পারে ন|। এইরগ 

বাযব্যান্ত্র 'নিশ্য় ক্ষুাকাঁর। কোৌটিলা পড়িলে সম্মোহন বাঁণেও অবিশ্বাস থাকে না। 
তৎকালে বম্ও ছিল, কিন্তু তাহাতে বারুদ থাকিত না । অত্যুক্তি থাকিতে পারে, কিনব সবৈব 
মিথ্যা নয়। 

থে কালের কথা হইতেছে, মোঁদীমুটি দ্বিতীয় ্রী্-শতাব্দ পর্য্যন্ত, বারদের কোন চিচ্ 
পাই না। হরিবংশে না, মার্কগেয় পুরাণেও না । আমার বিশ্বাস, বারদের উৎপত্তি এই 
দেশে, চীনে কদাপি নর, পারস্যেও নয়। বন্দুক ও কামানের উদ্ভাবনাও এই দেশে 
হইয়াছিল, বোধ হয়, সপ্তম গ্রা্-শতাবের পূর্বে নর। প্রাচীন ধনূর্বেেদের অঙ্গ নয় বলিয়া 
এখাঁনে এ বিষয় আলে!চনাঁয় বিরত হইলাম। 

শ্রীযোগেশচন্ত্র রায় 



বঙের পল্লীগীতিকা 
১। এঁতিহাসিক গান 

১৫৭৩ ত্রীষ্ঠাবে চৈতন্ভাগবত বিরচিত হয়। বৃন্দাবন দাস চৈতচ্ঠের জন্মের অব্যবহিত 

ূর্বার্তী সামাজিক অবস্থার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,_সে সময়ে লোকের! সারারাত 
ভাগিয়া মনস! দেবীর ভাসান ও চণ্তীমঙ্গল গান করিত; এবং ফোগীপালঃ ভোগীপাল ও 

মহীপাঁল প্রভৃতি রাজন্তবর্গের গীত সর্বত্র গীত হইত। এইরূপ আমোদ-গ্রমোদকে বৃন্দাবন 
অতি অসাঁর কার্ধ্য বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন, -“এইরূপ জগতের বার্থ কাজে যায়।” 

কিন্তু ইহারও পূর্বে যে বাঙ্গালা ভাঁষায় রচিত বহু গীতি কথা দেশের সর্বত্র প্রচারিত 
ছিল, তাহার উল্লেখ আমরা নানাবিধ প্রাচীন গাথা ও তাত শাসনে পাইতেছি। থান ভান্তে 
শিবের গীত, এবং 'ধাঁনভান্তে মহীপালের গীত' এই ছুইরপ প্রবাদই প্রাচীনদের মুখে মুখে 
প্রচলিত ছিল। বস্তুতঃ শিবের গীতও অতি প্রাচীন ; এই শিবগীতের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে একটা 
প্রমীণ এই যে-- প্রাচীন প্রায় সমত্ত গানেরই আরম্ভ শিবের গান দিয়া,-কি মনসামঙ্গল, কি 
চত্তীমঙ্গল সমস্ত কাব্যেরই গোঁড়ায়ই শিবের গান। এ পর্যন্ত প্রায় শতাবধি মনসামঙ্গল পাওয়া 
গিয়াছে, তাহার প্রতোকেরই মুখবন্ধ শিবের গানে। গোরক্ষ-বিজয় এবং শৃন্নপুরাণেও শিবের 

গানের অংশ-বিশেষ দৃষ্ট হয়। মূকুন্দরামের চণ্তীমঙ্গল, মাধবাচার্যের চণ্ডীগল, তারতচজের 
অন্নদামঙগল, ব্ামগ্রসাদ্দের কালিকামঙ্গল প্রভৃতি সমস্ত কাব্যই শিবের গানে আরব 

হইয়াছে ;-_ইহা ছাড়া রামেশ্বরী শিবারণধানিতো স্পষ্টই একটা অতি প্রাচীন ছড়া ভাজিয়া 
বিরচিত হইয়াছে । * আমার নিকট স্বগ্রাচীন শিবের ছড়া কতকগুলি আছে। এই শিবের 
ছড়াগুলি থে খুবই প্রাচীন,_ভাহার প্রমাণ ছড়াগুলির ভিতরেই আছে। প্রাচীন গাখা- 
বর্ধিত শিবের একবারে গ্রাম্য দিশ্বসন মুস্তি। বাঙ্গালা-ভাষার উপর পরবর্তী কালে যে সং্কতের 
ঢেউ চলিয়া গি়াছিল, তাহাতে এই ভাষা পুষ্প-পল্নবশালিনী, বছ সমৃদ্ধিমরী হইয়া উঠিযাছে। 
কিন্তু শিবের ছড়ার তাবে কি তাঁষায় সে সমৃদ্ধির চিহ্ন মাত্র নাই । রামেশ্বরী শিবারণে শিবের 

চাষা বৃদ্ধি) চাষাঁর নীতি-জান ও তাহার তাষ| অমাজ্জিত প্রার্কত। এমন কি এত বড় 

সংস্কতের পণ্ডিত ভারতচন্্ও শিবকে যে মুর্তিতে আনিয়াছেন, তাহার ভাষা তুজনগ-প্রঘাতাঁদি 
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ছন্দে সাঁজাইলেও শিবকে তিনি একটা বুড় সাপুড়ে ও হীন ভিক্ষুকের বেশেই উপস্থিত 
করিয়াছেন। প্রাচীন ছড়ায় শিব কাইন্তে হস্তে ক্ষেত নিংড়াইতেছেন, আগ্াছীগুলি 

তুলির ফেলিতেছেন, ইন্দ্রের নিকট ব্যাপ্রচর্দ ও বলদ বীধা দিয়া এক খণ্ড ভূমি ইঙ্গার 

লইতেছেন, এবং ত্রিশুলের লৌহ ফলক কামারের কাছে দিয়া লাঙ্গলের ফাঁল প্রস্থ 
করিতেছেন। ক্ষেতে জৌক ও পোঁকাঁর উপদ্রব হইলে তিনি চুণ লাগাইয়! সেগুলি ধ্বংস 

করেন) এবং রাত্রিকালে £বাঘের মত বুড় শিব” সজাগ থাকিয়া ক্ষেতের পাহীর 

দেন। এই চাঁষ উপলক্ষে বাঙ্গালার ক্ষেতের সমন্ত শগ্ত ও আগাছার নাম শিবায়ণে 
পাওয়া যাইতেছে । পুপ্তকথানি একখানি কৃষিবিষয়ক পাঠ্য পুস্তকের মত 

হইয়াছে । শেষের দিক্টায় শিবের দ।ম্পত্য নীতি ঘে ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং ঠাগব 

সহিত শিবানীর বে ঝগড়া বর্ণিত হইয়াছে_তাঁহা বঙ্গভাষার গোড়াকার চিত্র” সমস্ত শিবের 

ছড়ায়েই ইহা অন্পবিস্তর পাওয়া! যায়। বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্যসমূহে শিবের বর্ণনা এক 
সময়ে অপরিহার্ধ্য ছিল, গ্রন্থঝারেরা উহ] কাব্যের প্রারভ্তে সন্গিবিট করিয়া একটা স্প্রা্ীন 

রীতি রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। রাজন্যবর্গের গান দেশময় প্রচলিত ছিল। এ 

পর্য্যন্ত বহু প্রাচীন কাল হইতে যে সকল রাজবংশ ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন, 

তন্মধ্যে ত্রিপুরার রাঁজকুল বোধ হয়, সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহাদের রীতিমত ইভিহাদ 
আছে,--অবন্ঠ এই ইতিহাসের পূর্ববর্তী অংশ কতকটা অলৌকিক সংস্কারে জড়িত ও কল্পনার 
ভিত্তির উপর প্রতিষঠিত। কিন্ত চতুর্দশ শতাঁবী হইতে “রাজমালার' বিবরণ__এঁতিহানিক 
তথ্য-পূর্ণ এবং বিশ্বীসযোগা | প্রত্যেক বাঙালীর উচিত এই বিবরণ পাঠ করা। ইহাতে 
রাজ-শাসন সংক্রান্ত নীতি, যুদ্ধবিগ্রহ, সামজিক অবস্থা, শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের 
যথাযথ বিবরণ আছে। কহলনের রাঁজতরঙ্গিণী হইতে আমি এই ইতিহাঁসথানিকে বেশী 

মূল্যবান মনে করি। আমার গ্ব বিশ্বাস, বাঙ্গালা প্রত্যেক প্রাচীন রাজবংশের এই 
ভাবের ইতিহাস ছিল। , বাঙ্গলার রাজনৈতিক আলেখ্যের যেরূপ ক্রতভাবে দৃষ্ঠ পরিবর্তন 
হইয়াছে, তাহাতে এক বংশের প্রভাব ধ্বংস করিয়া যখন ভিন্ন রাজার বংশ প্রতিচিত 

হইন়্াছে, তখন পূর্ববর্তী রাজত্বের ইতিহাস লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। রাজমালায় আমর 
“লঙ্ষণ-মালিকার' উল্লেখ পাইতেছিঃ এই লক্ষণ-মালিক1 নিশ্চয়ই লক্ষণ সেনের রাজত্বের 

ইতিহাঁস--ইহা এখন বিস্বাতির অতল জলে নিমজ্জিত । নব ধর্্-প্রচারক ব্রাহ্মণের দল 

ভক্তি ও পরশ্বরিক তত্বের উপর জোর দিয়া লৌকিক ইতিহাসকে একবারে অগ্রাহ করিয়া- 

ছিলেন, এজন্য সেই সকল প্রাচীন ইতিহাসের এখন চিহ্ন মাত্র নাই। ধীাঁরা তান 
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শাসনে করেক বিঘা জমি ব্রন্বত্রস্ত্রে দান করার উপলক্ষে পূর্বপুরুষদের কী্তি-কথা 
লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের রাজ-সভায় ইতিহাস হইত নাঁইহা কখনই 
সম্ভবপর নহে। এ 

শু পুস্তকাকারে মাত্র এই সকল ইতিহাস লিখিত হইত না; এই সকল বিবরধ পালাগান 
স্বরূপ রচিত হুইয়া জন-সাধারণের মধ্যে গ্রচার লাভ করিত । বৃন্দাবন দাস ইহারই কয়েকটার 
উল্লেণ করিয়া লিখিয়াছেন-_“যোগীপাল, গোঁপীপাঁল, মহীপাঁল গীত। হা শুনিতে যে লোক 
আনদদিত।” ( চৈতন্ভাগবত, অক্তযথণ্ড)। খ্রীষটীয় অষ্টম শতাব্ধীতে উৎকীর্ধ খালিমপুরের 
তামন্দিপিতে রাজা ধর্মপাল সম্বন্ধে লিখিত আছে, তাহার সম্বন্ধে পল্লাগীতি বঙ্গদেশের সর্ব 

প্রচারিত ছিল__-“ গোপৈঃ সীয্মি বনচরৈর্বনতুবি গ্রামোপকঠে জনৈ: ক্রীড়ত্তি: গ্রতিচত্বরং 
শিশ্রগণৈঃ প্রত্যাপণং মানদৈ: | লীলাবেশ্মনি পঞ্জরোদর শুবৈরদগীতমাস্ন্তবং য্তাকর্ণরতস্্পা 

বিবলিতা নং সদৈবাননং” (রাজা ধর্মপাল গ্রামোপকগ্ঠে রাখাল বালকগণের মুখে 

৪ বনধিহারী পর্যটকগণের গানে, পল্লীশিশুদের কে ধ্বনিভ,-- নাগরিক বণিকৃদের মুখে 

দুধে প্রচারিত এবং ধনী ব্যক্তিগণের বিলাস উদ্যানে গৃহস্বামী কর্তৃক শিক্ষিত পিগরাবন্ধ 

বিহগ্-কাকলীতে অবিরত তাহার শ্ুবযুক্ত গ্রাম্যগীত শুনিয়া সলজ্জভাবে মন্ত্ুক অবনত করিয়া 

থাকেন। ) মহীপালের বাণগড়ের তামলিপিতে (১ম শতাবী) মহ!রাজ রাজাপালের সন্বন্ধে,_ 
এবং একমাত্র পুত্রকে স্ঠায়ানুরোধে যিনি বিচার-পূর্বাক শুলে দিয়াছিলেন, সেই মহারাজা 

রামপালের ( ১১শ শতাবাী ) শুভ্র যশ:সঘলিত পল্লীগীতিকাঁর উল্লেখ আমরা! “সেকশুভোদয়া” 

নাম গ্রন্থে পাইয়াছি। লক্মণমালিকা সম্বন্ধে আমরা পূর্বের উল্লেখ করিয়াছি ( ১২শ শতাবী )। 
গাদমাঁলায় ত্রিপুররাঁজ ধন্ত মাঁণিক্য (১৫৭৮ শ্রী: তাহার প্রধান মহিষী কমল! দেবী এবং 
অমর মাণিক্য (১৫৭৯ শ্রীঃ) সম্বন্ধে বাঙ্গালা গীতিকার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। লিখিত 
আছে,-ধন্ত মাঁণিক্য ত্রিহুত হইতে নর্ভক ও গায়ক আনিয়া এই সমস্ত পল্লীগান অভিনয়- 

পূর্বক গানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সমন্ত গীতিকা ৩পত বৎমর পূর্বেও প্রচলিত 

ছিল? আমরা রাজ! গোবিনচন্ত্র ও তাহার মাতা ময়নামতী রাণীর গানের বহসংখ্যক 
বিভিন্ন পালা! প্রাপ্ত হুইয়াছি (১২শ শতাবী )। ১*ম শতাবীর মহীপালের গান এখনও 

রঙ্গপুর অঞ্চলে প্রচলিত আঁছে। আমর! তাহার কিঞ্চিৎ সংএহ করিয়াছি । যে সমসের 

গাজি অষ্টাদশ শতাবীর প্রারভে দস্্যুবৃত্তি করিয়া এত প্রবল হইয়াছিল যে, কিছু 

কালের জন্ত তরিপুররাঁজকে সিংহাঁসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং তথায় রাজত্ব করিয়াছিল, তাহার 
মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রচিত তৎসন্ন্ধীর পুক্ধানুপুক্থ বিবরণ-সংবুক্ত একটা সুদীর্ঘ বাঙাল! 

১৪৯ 
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গীতি সম্প্রতি নোয়াখালি হইতে শ্রীযুক্ত লুৎফুল খবির সাহেব প্রকাশিত করিয়াছেন। 

রাজমালা গ্রন্থে এবং একৈলাসচন্ত্র সিংহ মহাশয়ের ত্রিপুরার ইতিহাসে এই গীতিকার উল্লেখ 
আছে। 

২। বিশ্ববিষ্ঠালয়-প্রকাশিত পল্লীগীতিকা 

এ পর্য্যন্ত বিশ্ববিষ্ঠালয় ৩৪টী পাল! গান প্রকাঁশ করিয়াছেন, তাহা ছাড়া আরও ১*টা 

যন্্স্থ। এই ৪৪টি গানের মধ্যে প্রতিহাসিক পালা ১৫টী। 

(১) জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান, বার ভূঞার শ্রেষ্ঠ ইশা খা। 
(২) দেওয়ান মদূর খা। 

(৩) দেওয়ান ফিরোজ খা । 
(৪) সুনুঙ্গ হুর্গাপুরের রাণী কমলা! দেবী । 

(৫) রাজা রঘু। 

(৬) চৌধুরীর লড়াই। 
(৭) স্ুরৎ জামাল ও অধুয়া। 

(৮) যুবরাজ শ্যাম রায়। 

(৯) নিজাম ডাকাইত। 

(১০) বার তীর্থের গান, রাজা ভগদত্ত | 

(১১) দেওয়ান ভাবনা । 

(১২) ডাকাইত মননুর | 

(১৩) হাঁতি খেদার গান। 

(১৪) মণিপুরের লড়াই। 

1১) সুজা-তনয়া । 
এই গানগুলিতে কিছু কিছু অলৌকিক সংস্কার ও আঁজগুবি গল্প আছে, কিন্তু ইহাদের 

মধ্যে যে প্রচুর ধতিহাঁসিক উপাদান আছে, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। ইহা ছাড়াও যে সকল 
গান আছে, তাহাদেরও ধতিহাসিক মূল্য নিতান্ত কম নহে। বর্ণিত বিষয়ের পারিপার্িক 

ঘটনা, সামাঞ্জিক রীতিনীতি, যুদ্ধবিগ্রহাদির বর্ণনা প্রভৃতি সমস্ত কাহিনীতেই তদানীন্তন 

ইতিহাসের গ্রচুর আলো পড়িয়্াছে ; এমন কিঃ অধিকাংশ নায়ক-নারিকা-_এতিহাঁসিক চরিও? 

এবং তাহাদের সন্ন্ধে আখ্যায়িকা মূলতঃ ধরতিহাঁসিক ভিত্তির উপর প্রতিষটিত। এরই এরতিহপূর্ণ 
তত্বগুলি মযনামতীর গান অথবা গোরক্ষবিজয়ের স্যায় নহে। সেই শ্রেণীর গানে আজগুবি 

সি 
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মংশই বেণী। কিন্তু এই সকল পালা গান মাহুষী গণ্তীর বাহিরে প্রারই যায় নাই, স্থানে স্থানে 
গ্রাম্য কবিরা কিছু অতিরঞ্জন করিয়াছেন এবং কোথাও বা এমন সকল বিষয় লিপিবন্ধ 

করিয়াছেন, যাহার এঁতিহাসিক নিক্তির ওজন ঠিক যথাযথ হয় নাই। কিন্তু শিলালিপি ও 
নামশাসনও কি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য ? সেখানেও রাজসভার পণ্ডিতেরা! স্বীয় স্বীয় প্রভুর মন- 

সবষ্টির জন্ত মিথা-বহুল অধিশ্বাস্ত উপকরণের সমাবেশ করিতে আঁটি করেন নাই। সামান্ধ সামান্ত 

কষ্ট সত্তেও একথা বলা! যাইতে পারে ষে, বাঙ্গালা দেশের যিনি ইতিহাস লিখিবেন, তিনি এই 
গানগুলি হইতে যথেষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। সামাজিক ইতিহাস রচনার পক্ষেও 

ইগদিগের সাহায্য গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর নাই । পর্ব,গীজ জলদন্যদের থে সকল বর্ণনা! আছে, 

ভাতে আমর! যেন তাহাদের মূষ্ঠি চোখের সামনে দেখিতে পাই-_লালরঙ্গের কুত্তি পরা, মাথায় 

টরপি. এক হাতে বন্দুক, আর এক হাঁতে দূরবীণ লইয়া ইহারা ছোট ছোট ডিঙ্গায়কি ভাবে 

সমুদ্রে তীরবত ছুটিয়! বেড়াইত এবং লুট-পাঁট করিবার যোগ্য পান্সি ও সাম্পনির উপর চিলের 

মত ছক! মারিয়া আসিয়! পড়িত, কি ভাবে তাহারা চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর ধনবান্ বণিক ও 
বণিক্সীমন্তিনীদের হাতের তল! ছেঁদা করিয়। ওমাধ্ দড়ি চালাইয়! তাহাদিগকে দাস-দাসীরূপে 

নাদ্রাজের উপকূলে বিক্রয় করিত, সমুদ্রে ঝড় উঠিলে উন্মত্ত ঢেউগুলির তাগুব নৃতোর দেখে 
পড়িয়া নাবিকের! কিরূপ বিপন্ন হইতঃ বাঙ্গালী মাঝিরা শুকনো মাছের গশারা লইয়া! কিরূপে 

সম্দ্রের দূর দ্বীপসমূহে গমনাঁগমন করিত, নতন চরাঁয় তাঁহারা কিরুপে বসতি স্থাপন করিয়া 

মন্নকালের মধ্যে তাহা নানা তরু? নানা শন্তে সমৃদ্ধ করিয়া ভুলিত, তাহা কবিরা অতি নিপুণ 

$লিকায় চিত্রালেখ্যের মত স্পষ্ট করিয়া অকিয়াছেন, সেই সকল চিত্রের এক দিকে অতুলনীয় 

কবিত্ব-সম্পদূঃ অপর দিকে সারবান্ ইতিকথা । আমরা আরাঞ্জিবের ভ্রাতা সাহ জা 
ও তাহার কন্তার ছুঃখময় শেষ জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু পাল! গান সংগ্রহ করিয়াছি। 

এই ক্ষেত্র এত বড় যে, এখন যদি এই সংগ্রহ অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছাড়িয়া! দিতে হয়, তবে 

বাঙ্গালা দেশের এক অমূল্য ধন-ভাগার লুপ্ত হইবে। গতভর্ণমেন্ট কয়েক বৎনর সামান্ত কিছু 

সাহায্য করির হয়রাণ হইয়া! পড়িয়াছেন। কিন্তু দেশে এতগুলি ধনকুবের থাকিতে আমাদের 
করেকটী গীতিসংগ্রাহকের বেতন ভুটিবে না৮_এই যদি আমাদের দেশগ্রীতি হয়, তবে “আমার 

দেশ” “আমার দেশ” বলির নাচিয়া ঝুঁদিয়া বেড়াইলে যে মামরা স্বরাজের দিকে বেশী অগ্রসর 
হইতে পাঁরিব, এমন তো মনে হয় না । কয়েকটা সংগ্রাহক গত কয়েক বৎসর প্রাপাস্ত চেষ্টা 

করিয়া যে অসামান্ত দক্ষত! লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে আমর! তাহাদের 

বহদর্শিতা ও কর্ধর্পটুতার ফল হাঁরাইব। তারপর এই গীতিগুলির কাব্য-কথা। ইচাঁতে যে 
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প্রচুর কবিত্বের ছটা আছে, যাহা দেখিয়! বিদেশী পণ্ডিতগণ মুগ্ধ হইয়াছেন, তৎসদন্ধ 
আলোচনা করিবার পূর্বে হিন্দু সমাজের পূর্বাবন্তী অবস্থা লইয়া! আমাদের কতকটা আলোচনা 
করা প্রয়োজনীয় 

চণ্তীশস হইতে কৃভিবাঁস এবং কৃত্তিবাস হইতে ভারতচন্ত্র-_ অর্থাৎ চতুর্দশ শতাঁবী 
হইতে অষ্টাদশ শতাবী পর্যন্ত মোটামুটি ধরিলে, যে সাহিত্য বঙ্গদেশে গড়িয়া উঠিয়াছে-_ 
বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য বলিতে আঁমরা ইহাই বুঝি। কিন্তু পললীগীতিক! সম্পূর্ণ 
জিনিষ। সমর হিসাবে আমর! এই গীতিকাগুলির মধ্যে খুব গ্রাচীন নমুনা পাই না, 
কতকগুলি গীতিক1 চণ্ডীদাসের সমসাময়িক কিংবা অব্যবহিত পূর্বববন্তী বলিয়া অন্গমান করি ; 
কিন্ধু অধিকাংশ পল্লীগীতিকাঁই যোড়শ ও সপ্তদশ শতাঁবীর, কতকগুলি আবার অষ্টাদশ 

শতাঁবীর-_এমন কি; তাহা হইতেও আধুনিক । কিস্ব কতকগুলি গীতি আছে, তাহা খ্রয 
দশম-একাদশ শতাবীর। তাহাদের ভাষা এখন আর তত প্রাচীন নাই, যুগে যুগে রূপাভনিত 
হইয়! তাহা বর্তমান আকারে আমাদের হাতে আসিয়া পৌছিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত গীত- 
কথা ও পল্লী-গীতি__ প্রাচীনই হউক কিংবা অপেক্ষাকৃত আধুনিকই হউক-__ইহাঁয় সকলেই 
এক ছাঁচে ঢালা_-আমরা "প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য” বলিতে যাহা বুঝিয়া থাকি, এই পরী: 
সাহিত্য তাহা হইতে একেবারে স্বতন্ত্র সামগ্রী । 

এই গল্পী-মাহিত্যের আদর্শ কি, তাহা জানিতে চাহিলে বঙ্গদেশের প্রাচীন সামাজিক 
অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা আলোচনা করিব বলিয়া আমর! এই প্রস্তাবট।র হ্চনায় বগিয় 
রাখিয়াছি। ্ 

৩। নব ব্রাহ্মণ্য ও প্লাচীন আদর্শ 

কনোজাগত ব্রাঙ্মণগণের চেষ্টায় বঙ্গীয় সমাজে হিন্দুর আদর্শ একেবারে পরিবর্িত হয়া 
গেল। প্রথমত: যৌন-প্রেম ও দাম্পত্য লইয়া এই নিবন্ধের শচনা করা যাঁক। আমরা 
দেবভাষায় দাম্পত্য ও যৌন-প্রেমের যে আরুতি দেখিয়াছি, নবোখিত ব্রাঙষণ্য ধর্ম সেই 
রপটা স্বীকার করে নাই। | 

সাবিত্রীই হিন্দু স্ত্রীর আদর্শ__কিন্ত তিনি পূর্ণরূপে ব্যঙ্কা হইয়। বিবাহের জন্ত প্রস্তত 
হইয়াছিলেন, তীহার পিতা মদ্্ররাজ অশ্বপতি কন্াঁর যৌবনাগমে ব্যস্ত হইয়া সাবিত্রীকে পান্র 
মনোনীত করিবার জন্ত দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। দমযনস্তী হংস-দূত বার 
নলরাজার নিকট প্রেম-লিপি পাঠাইয়াছিলেন। রুল্পিণী কষকে শ্বামিরূপে পাইবার জন 
তাহার সহিত গোপনে অভিযান করিয়াছিলেন। সুভদ্রাকে পূর্ণ যুবতী দেখিয়া অর্জুন তাহার 
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প্রেমাকা্জী হইয়াছিলেন। কাদন্বরীও পূর্ণবযঙ্কা হইয়া অনুরাগের পথে পা দিয়াছিলেন। 
ইহারাই হিন্দু সমাজের আদর্শ সতী ও কুললক্ী-_ইহাঁদের কেহই খুকী ছিলেন না; তবে 
ব্গনমাজে “গৌরীদান* প্রথা কোথা! হইতে আসিল ? কালিদাস যদি সত্যই হিন্দ সমাজের ভূষণ 
ও কবিকুলশিরোমণি হইয়া থাকেন, তবে তিনি কুমারসম্তবে গৌরীর যে চিত্র দিয়াছেন, তাঁহা 
তো! একবারেই গ্ৌরীদান সমর্থন করে না ; গৌরী যখন তগন্সা! করেন, তখন তিনি পূর্ণ যুবতী 
তাহা না হইলে কামের পঞ্চবাঁণ খাইয়া হঠাৎ গৌরীর মুখপন্নের দিকে চাহিয়া শিবের ধৈর্ধাচ্যুতি 
ঘটল কেন? কপট সন্্ামীর বেশে শিন যখন বা্ছলা দারা গৌরীর পরীক্ষা কবেল, তখন 
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার ন্যায় তিনি পরিপূর্ণ যৌবন-গরিমায় ঢল চল । ত্য গৌরীর 
যখন এই অবস্থা, তখন “গোরীদান* বধূপ আঁকাশকুক্ুম কোথা হইতে আসিল? মোট 
কথা, নব ্রাঙ্গণ্য স্বতি “মষ্টমে তু ভবেৎ গৌরী” প্রভৃতি নৃতন পাঠ শিখামা হিন্দ ধর্শের 
যে মাকারটা দিয়াছেন, প্রাচীন আদর্শের সঙ্গে তাহার সঙ্গতি রক্ষা চা না। পল্লী- 
গীতিকার সমস্ত স্ত্রীররিত্রই সেই প্রাচীন আদর্শের অনুগামী । তীহাদের প্রতোকেই 
পূ্ণবয্থা হইয়া বিবাহ করিয়াছেন। 

বাঙ্গালা প্রাচীন সাহিত্যের একাংশের ভিত্তি ছিল পল্লীগীতিব1। পরবর্থী ব্রাঙ্গণ 
প্রচাবযুক্ত কবিরা প্রাচীন গাথাগুলি ভাঙগিয়৷ চুরিয়া নৃতন করিয়া কাব্য লিখিয়াছেন। 
বেহলা যৌবনকালেই লক্ষীন্দরকে বিবাহ করেন। পদ্মিনী নারীর যে যে ক্ষণ বর্মিত আছে, 
তাহাতে “দৃত্যগীতান্থরত্তিৎ একটা প্রধান। বেহুলাঁর নৃত্য দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইতেন 
এবং তাহার! তাহাকে 'নাঁচুনী” আখ্য। দিয়াছিলেন। বিবাহের রাত্রে গ্বাযী তাহার আলিঙ্গন 
বাঙ্া করিয়াছিলেন এবং অবাবহিত পরেই ভেলায় ভাসমানা যুবতী বেহুলার সৌনর্ধয দেখিয়া 
গাড় নদীর কৃলে ধন!, মনা, গোদা এবং এক কবিরাজ মুগ্ধ হইয়া তীচাকে পাবার জগ্ন 
চেষ্টা করিয়াছিল। খুল্লনা চতুর্দশ বৎসরে ধনপতির সঙ্গে পরিণয়-্ত্রে আবদ্ধ হন, এবং উক্ত 
বণিক খুল্পনার বাঁকৃচাতুরী ও যৌবনের র্ূপ-মাধুরিতে আরষ্ট ভা তাহার পাঁণিপ্রার্থী হয়া 
ছিল্লে। এ কথা কেহ বলিতে পারেন, পরবর্তী কবিরা যখন মনসামঙ্গল ও চ্ীমঙ্গল নৃতন 
করিয়া লেখেন, তখন বেহুলার ও খুল্লনার বয়স কম করিয়া দিলেন না কেন? এ বথারা 
আপনারা সকলেই জানেন যে, উক্ত দুই কাব্য ঘনসাঁদেবী ও চত্তীদেবীর মন্দিরে প্রাচীন কাল 

কইতে বৎসর বৎসর গীত হইত, সুতরাং বহ পূর্নকাল হইতে কাবোর বিষয়টা জনসাধারণের 
জানা ছিল। যদিও সেই প্রা্টীন কাবোর উপর নৃভন শবচ্ছটা দিয়া এবং কোন কোন নগণ্য 
মংশের উন্নতিকয্পে তুলি চাঁলাইয়া পরবর্তী কবিরা পূর্বর কাব্যের শোধন করিতেন-সতাহারা মূল 



১৫৩ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধান-লেখমালা 

বিষয়ের এমন কোন পরিবর্তন করিতে পারিতেন নাঃ যাহা লোকেরা কাব্যের অঙ্গহানি এবং 

তজ্জন্ক মন্দিরে গাওয়ার অন্পযোগী বলিয়া মনে করিতে পাঁরিত। বেলার দেব-সভীয় 2 

মনসামঙ্গল কাব্যের একটা মূল ঘটনা, বেহুল তাহার মাত! অমলার নিষেধ সত্ধেও লক্্মীন্দরের 

সঙ্গে বিবাহে আগ্রহান্থিত৷ ছিলেন, এটাও আর একটা মূল ঘটনা । কবিরা এতছুয় ব্যাপারেই 

হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই । শুল্পনা ভ্রীড়াচ্ছলে ধনপতি সদাগবের পাঁয়রাটী হাতে পাইয়া 

যে সকল রহস্য করিয়াছিলেন, তাহা চগ্ডামগ্রলের একট! "অতি উপভোগ্য অংশ, তাহ! বদ 

দিলে কবি কখনই শ্রোতৃবর্গের নিন্দা হইতে নিষ্কৃতি পাউতেন না। ধনপতির এক হর 

বর্তমান থাক! সন্থেও খুলনার রূপ-যে বনে দুগ্ধ হইয়া তাহাকে দ্বিতীয় দাঁরস্বরূপ গ্রহণ কাদেন_ 

ইহাও কাব্যের একটা অপরিহাধ্য প্রধান অংশ, এ জঙ্ক তাহা ছাঁড়িতে পারেন নাই। 

কিন্তু কবি মুকুন্দরাম ছিলেন নূতন ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের একজন পাগ্ডা। খুল্লনা যে ব্যস্থা হইয়া 

বিধাহিত| হন, এ কথাটা প্রান গল্পেন খাভিবে তিনি রক্ষা করিলেওঃ খল্লনার গিহা 

লক্ষপত্তিকে জনার্দিন ঘটকের মুখ দিয়া বজ-নির্ঘোষে নুণতন স্থৃতির নরম শুনাইয়! দিয়ািল্ন। 

পুরোহিত মহাশয় লক্গপতির এই কার্ষোর তীত্র নিন্দা করিয়া সাত বৎসর কিংবা আট 

বসব জের দশ বতসর পধ্যন্ত বিপাহ চলিতে পারে, ইহার বেশী বয়স পর্যন্ত মেয়েকে বিবাঃ 
না দেওয়া যে নিতান্ত গহিত কার্ধা হইয়াছে, তাহ! তীহীকে এক দীর্ঘ ও তীব্র বক্তৃতা দা 

বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। 
ইচাই হইল নুন ব্রাঙ্গণ্য স্থৃতি -সংস্কৃত প্রচ্গাবীপন্ন বঙ্গসাহিভোর ইহাই মুল নধ। 

কিন্ম পরীগাতিকার নায়ক-নায়িকা পর্দা সুখের বীতি ও আদশ রন করিয়াছেন । তাহা 

গুধু বয়স্থাদের বিধাহের আলেখ্য দেশ নীইল্সপিবাহের পূর্বে দীতিমত পুর্ববরাগের বাধ 

করিয়াছেন__নায়িকার! “ইচ্ছাবর” , স্বয়স্থর ) প্রথার অন্ঠগমন করিতেন । যেখানে পিতামাতার 

মতের সঙ্গে তাঁহাদের মনোনয়নের সঙ্গতি হইত নাঃ সেখানে কুমারী নিজের ইচ্ছার অমধ্যাদ! 
করিম কখনই শান্ত-শিষ্ঠ ভাল মান্য সাজিয়া অভিভাঁবকের মনোনীত বরের অঞ্চশাযিনা 

হইতেন না। এ বিষয়ে পল্লীগীতিকার নায়িকারা সতী-চুড়ামণি সাবিত্রীর পন্থার অন্দর 

করিতেন। . সাবিত্রীকে যখন" নারদ ও ছ্যুমংসেন স্বল্লায়ু সত্যবান্কে বিবাহ করিতে নিষেধ 

করেন, তখন সাধ্ৰী দীপ্ত তেজের সহিত ভ্রীবা হেলা ইয়া পিতাকে বলিয়াছিলেন,-“ইনি 

্বপ্লাম়ুই হউন বা দীর্ঘায়ুই হউন-_আপনি আমাকে স্বয়ং বর মনোনয়ন করিবার অন্তমতি 
দিয়াছিলেন_এবং আপনাঁর আজ্ঞা পালন করিয়। আমি সত্যবান্কে মনে মনে গ্রহণ 

করিয্াছিঃ ইহাকে ত্যাগ করিলে আঁমি মনে মনে ছ্বিচাবিণী হইব । আঁমি কখনই আমার 



বঙ্গের পল্লীগীতিকা ১৫১ 

মানানয়নের অন্যথা করিব না” পল্টাগীতির চন্্রাবতী__-অতি নিষ্ঠাপূর্ণ দেবচরিত্র, আঁচারপূত 
্রাক্ণ-কণ্া,-_তিনি জয়চন্ত্র নামক এক যুবককে মনে মনে পতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
যখন সেই বিশ্বাসঘাতক যুবক বিবাহের পূর্বদিন এক মুসলমান রমণীর রগ্-মগ্ধ হইয়া 
মূমলমান হইল, তখন চন্দ্রাবতীর পিতা বিজ বংগরীদাস স্ঠাহাঁকে তাহার পাণিপ্রার্থী যুবকের 
মধা হইতে একজনকে বাছিয়া লইতে অনুরোধ কবিলেন। কিন্ত বিনয়, লজ্জা ও নিষ্ঠার 
মাদর্শ চক্্রাবতী সে দিন সমন্ত লঙ্জাশীলতা ও কুগা বিসঙ্জন দিয়া দৃঢ়ভাবে বলিলেন, 
“একবার কোন লক্ষ্যে শর ছাড়িয়৷ দিলে তাঁভা আর ফিরান বায় না, আমি ধ|ভাকে মনে মানে 
রএ করিয়াছি, তাহার সঙ্গে খন বিবাহ হইল না- তখন আর পরিণয় হইবে না, আমি 'আজক্স 
কুনারী থাকিব ।”' শুধু চন্দ্রাবতী নেন, ভেলুফা ও সোনাই তাহাদের অভিভাবকের ইচ্ছার 
বিরূদ্ধে স্বীয় স্বীয় মনোনীত বরের নিকট আত্মসনপ্পণ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া পালাগানের 
প্রায় প্রত্যেকটা নায়িকাই বিবাহের পূর্বে স্বীয় স্বামী নির্বাচন করিয়াছেন! উঠাদের বিনয় ও 
লজ্জা আদর্শ কুলললনার মত;- কিন্তু ইহাদের দাম্পত্যের পণ ও অপিপ্রায়ের হজ - প্রাচীন 
মংস্কত কাব্যে বণিত খিশ্ব-বিশ্রন্ত রমণীদের মতই অনিবার্ধা ও নিক | এই বিষয়ে এই সকল 
পালাগানের কবিরা কালিদাস, মাঘ প্রভৃতি কবির জ্ঞাতি__তাঁহারা কাধদাস € ভাঁরত- 
চনে কেহ নহেন। এই পল্লীকবিদের একজন কহিয়াছেন,_“গ্রীপ্রকাঁলে ডাবের জল মধুর, 
ধিরহের পর মিলন মধুরতর, কিন্তু রমণী ধাহাকে মনোনয়ন করেন, তাহাকে পতিরূপে পাইবার 
সৌভাগ্য যদি তাহার হয়, তবে তাঁছা মধুরতম--জগতে তদপেক্ষণ শেঠ সুখ কেহ কল্পনা! 
কদ্মিতে পারে না।” 

এই নির্ভীক ফলাফলের প্রতি দৃক্গাত-শুন্ত একধরুত প্রেম, ঘাঁচার উপর পোরোহিত্যের 
কোন ছাঁপ নাই, যাহা অচল ও কৌচার বন্ধনের প্রতীক্ষ! করে না, বাছা বিবাহের বচিরাড়ঙ্গরের 
ঘটাশৃষ্ট হইয়াও প্রক্কৃত বিবাহ ও দাম্পত্যের পূর্ণ আদশ রঙ্গ করিয়াছে_ যাহাতে রুত্রিমতার 
লবলেশ নাই, সতীত্বের মুখোঁস নাই অথচ যাহ! পথ নক্ষত্রের স্কায় নিশ্চিত, চক্-র্য্য ও দিবা- 
রাত্রির শ্যাঁয় সত্য, যাহার মহিমার নিকট বিপৎ ও সম্পৎ তুল্যরূপেট অগ্রা-__বঙ্গলক্গীর 
হদয়ের অন্তুঃপুরের এই নিভৃত প্রেম-যাহ! ফুলসম নিম্ধল, বন্জবৎ অক্ষেন্ত ও মধুচক্রের স্তায় 

মধুর, তাহা যে পরিণয়ের ভিত্তি, সেই পরিণয়ের চিত্র যে কত উজ্জল ও কিরূপ তীব্র ভাবে 

দীপু, তাহার নিদর্শন পল্লীগীতিকায় যেরূপভ্তাবে পাইতেছি, মনে হয়, তাচার তুলনা সাহিত্যে 
বিরল ও দুর্লভ । 
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(8) ব্যভিচারী প্রেম 

এদিকে ব্যভিচারী প্রেমের কয়েকটা পালা আমরা পাইয়াছি। «ধোঁপার পাট'-এর 
কাঞ্চনমাল! ও শ্তামরায় এই দুইটী পালা পলীগীতিরত্বহারের মধ্যমণি-ম্বরূপ। পরক্ত্রীর প্রতি 

অঙ্গরাগ ও তাহার প্রতিদান__-এই দুইটা গীতিকায় যে ভাঁবে বণিত হইয়াছে তাহা সমন্ত 
শ্বতির বিধানের মাথা ডিঙ্গাইয়া নিজের হিমাদ্রি-উচ্চ গৌরব রক্ষা করিতেছে। বিষযটা 
গুরুতরভাবে নিন্দনীয় ; সুতরাং নিন্দা করিবার কোন সুযোগ পাইবাঁর জন্ত সংস্কীরবশতঃ 
পাঠকের হয়ত বাঁ একটা ইচ্ছা জন্মিতে পারে। কিন্তু শ্বামরায়ের প্রতোকটা ছত্র ধাঁটিয়া তো 

আমরা তাঁভার কোন ছিদ্র গুঁজিয়া পাইলাম না। এই নির্মল মণিটা ৃধ্যের ন্যায় উজ্জল _ 

ইহার কোন একটা স্থানে একটা ॥াগ বা রেখা পাইলাম না। প্রত্যেক ছত্রে পাপের কথা 

অর্থাৎ সামাজিক মংস্কারবশতঃ আমরা যাহাকে পাপ বলিয়া থাকি; কিন্তু প্রত্যেকটা 

ছত্র যেন অপাপ-বিদ্ধ। কই? পাপ বলিয়া চারিদিকে যে হৈ চৈ, চীৎকার--সেই পাপের 

কিছু তো এই গীতিকাব্যে পাইলাম না!-_চোরের পিছন পিছন গেলাম, পরস্বাপহারক 
চোরের দর্শন মিলিল, কিন্ত যেন সাধু দেখিয়া! ফিরিয়া আসিলাম। সংস্কার বলিল “ছিঃ ছিঃ 

সমাজ বলিল “ছিঃ ছিঃ'। আদালত বসিয়! গেল, শান্তি- কঠোর শান্তির ব্যবস্থা হইল। 

সেই শাস্তি শাস্ত্র-সঙ্গত ; বিচারককেই বা দোষ দিব কিসে? সেরূপ শাস্তি না দিলে যে মানুষের 

সমাজ টিকে না; তবুও মন বলিল, “যাহাঁকে শান্তি দিলে, সে যে দেবতা । সে যে মনের মনত 

বড় একটা প্রশ্র্্য দেখাইয়া গেল, সে যে সমুদ্রমস্থন-লন্ধ হুধার ভাও দেখাইয়া গেল, যে অমৃত 
থাইলে লোক অমর হয়, সেই অমৃত দেখাইয়। গেল, ইহার শান্তি হইল কেন? ধাহাকে 

মাথায় রাঁখিবে, তাঁহাকে পায়ে দলিতে চাও বেগ?” শত শত শ্লোক পড়িয়া নাইলে 

তবু ত মন বুঝিল না । মন ঘাড় নাড়িয়া শত বাঁর বলিল,--“একটুকুও বুঝিলাঁম নাঁ-পাঁরি তে 

যিনি সমস্ত বিধানের বিধাতা তাহাকে জিজ্ঞাস! করিব ।” 

কবি উপসংহারে একটা কথা বলিলেন, তাহাই মনে লাগিল_ ভাই, প্রেমই জীবনের 

সার বস্ত। রোগ, শোক, দবারিদ্র্য-ছুঃখ, এমন কি মৃত্যু--এ সকল সহ করিয়াও যে প্রেম 

কি তাহা বুঝিয়াছে-_তাহীরই জীবস সার্থক । অর্থ, সম্পত্তি, স্বগণ, আশার অতিরিক্ত বিষ্া 

বুদ্ধি, জান, সাংসারিক সফলতা এ সমন্তই যে ০৪০ অথচ প্রেম যে পায় নাই-: 

তাহার জীবন ব্যর্থ হইয়াছে ।, 
গল্লীগীতিকাগুলি এই ভাবে--সমস্ত সামাজিকতা, সমস্ত সংস্কারের উর্ধে অমাঁদিগকে 

লইয়! গিয়া এমন সকল কথা গুনাইয়া দিতেছে, যাহ! নারদের বীপায় বন্কত দবর্স-সংগীত ; 
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সে স্থুর অপাঁধিব অত্যাশ্স্ধ্যঃ--তাহা স্বৃতির উচ্ছিষ্ট নহে, কাব্যের শতবার পড়া পাঠা- 

নীতির আবৃত্তি নহে। নিরক্ষর কবিরা মহীয়সী শিক্ষয়িত্রী প্রকৃতির নিজ মুখের উক্তি শুনিয়া 
তাহাই লিখিয়াছেন,- তাহা সহজে পাওয়! হইলেও জগতে এমন দুর্লভ জিনিষ আর নাই। 

আমাঁদের এই দেবভাষার রীতি-শাসিত, সংস্থতের বেড়ী-পর! বঙ্গসাহিত্যে একান্ত নৈসর্গিক 

এবং নির্ভীক এই সাহিত্যের উদ্ভব কিসে হইল, তাহাই বিচা্ধ্য। 

(৫) পূর্ববময়মনসিংহের ভিন্ন আদর্শ 

সকলেই অবগত আঁছেন,-- এই নৃতন ত্রা্মণ্য ধর্ম,_যাহার পাণ্া। ছিলেন কনোজাগত 

বাঙ্গণগণ, তাহার আশ্রয়-তরু ছিলেন বাঙ্গালার সেন-রাজবংশ। সেনদের যতটা অধিকার 

ছিল, তাহীরই মধ্যে কনোঁজের এই নব হিন্দুধর্মের বীজ বিশেষরূপ ফলবস্ত হইগাছিল। যেখানে 

সেনের! যাইতে পারেন নাই, সেই সকল দেশে সাবেকী হিন্দুধর্ম বিরাজ করিতেছিল। 

এই পালাগানের পাঠকেধা অবশ্ঠই জানেন ময়মনসিংহ বিশেষ পূর্বমযমনসিং 

হইতেই এই গানগুলির অধিকাংশ পাওয়া গিয়াছে। 

পূর্বময়মনসিংহ বহুকাল প্রীগ্জ্যোতিষপুরের অন্তর্গত ছিল। প্রাগ্জ্যোভিষপুর এক 

সময় (খরায় চতুর্থ শতাবীতে ) গুপ্ত সম্রাটের অধীন ছিল। প1লদিগরের সময় এ রাজ্য নামে- 

মাত্র তাহাদের বগ্ঠতা স্বীকার করে, বিন্ত পাল রাজাদের প্রভাব কমিযা আমিলে প্রীগ,. 

জ্যোতিষপুর ( কামনূপ ) সম্পূ্ণবপে স্বাধীন হইয়া পড়ে। কিন্তু কামব্লপের শাসন ক্রমে 

শিথিল হওয়াতে পূর্বব ময়মনসিংহের দুর্গম নদনদী ও হাওরস্কুল পার্বত্য প্রদেশের বন্ধনমুক্ত 

ছু ক্ষুদ্র ন্তোগণ নিজেরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন । 

এই সময় সেনবংণীয়েরা| পূর্বব ময়মনসিংহ দখল করিবার জন্য অনেক বার চেষ্ট 

করিয়াছিলেন, কিন্ত সেন সমাট্দের প্রবল বাহিনী গতকাঁলে উক্ত দেশে বে বিজয় 

প্রোথিত করিয়া ভাঁসিতেন, বরষা খতুতে তাঁহার লব-লেশ সে স্থানে ৃষ্ট হইত না। এই বর্ষা কালে 

দুর্দান্ত বেগে কংশ, ধন, ভৈরব উদগ্র তরঙ্গমালা লইয়া! পর্বতে, বন্দারে খেলা করিতে 

থাকিত, তখন সেনরাঁজগণের বাহিনী ছত্র-ভঙ্গ হইয়া পড়িত। তদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ তাবে 

পরিচিত পাহাড়ের লোকেরা বগ্ার.মত উদ্দাম প্রথাহে কোথা হইতে আসিয়া কোন্ গিরি. 

গুহায় লুকাইয়! সমাট্-সৈঙ্ঠ ধবস্ত-বিধপ্ত করিত,_ ভাহা বিদেশী সব্্রা জানিতে পারিত না। 

কাষ্ঠবিড়ীলের আকশ্মিক আগম-নির্গমের ন্ায় এই ছুগম রাজ্যের অধিবাসীদের ক্গিপ্র- 

কারিত| ও বিচরণ-কৌশলের সঙ্গে দেনরাজগণ অটিযা উঠিতে পারেন নাই । এমন কি, 

চু, 
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বল্লালের শত্রুরা - তাহার অধিকাঁর হইতে পলাইরা পূর্বময়মনসিংহের নিভৃত কন্দরে আহ 

লইয়া নিরাঁপদ্ হইয়াছিল, এইরূপ কয়েকটী উদাহরণ আমরা পাইয়াছি। 

এই পার্বত্য ভূমির অধিবাঁসীরা ছিলেন আধ্য ও অনাধ্য জাতির মিলন-সন্তৃত। কিন 

ইহারা কামর্বূপের অধীন থাকিয়া সম্পূর্ণরূপে হিনদধম্মে দীঙ্গিত হইয়া আর্য-সভ্যতা গ্রহণ 

করিয়াছিলেন। ইহারা সচরাচর হাজাং, কোঁচ এবং রাজবংশী নামে পরিচিত ছিলেন। 

ূর্বমযমনসিংহে ইহাদের শাসন-কেন্্র ছিল-স্থসঙ্গ-দুগাপুর, গড়ত রিপা সেরপুর, বোকাই 

নগর, ছঙ্গলবাড়ী প্রভৃতি স্থান। সেনরান্গগণের প্রব্িত নব হিন্দধর্ম এদেশে প্রবেশ করিতে 

পাঁরিল না। এখানে কালিদাস, শুবভতি, নাথ ও বাণ কবির চিন্তা ও আদর্শ জয় তাত 

করিয়াছিল, গোৌরীদানের অধ্যায়ের আমলে এই প্রদেশ গড়ে নাই | সয়া? মলুয়া, কমল! 

ইহারা শকুক্জলা, দময়ন্তী প্রভৃতির ভগিনী এবং এক লঙ্গণাঁজীস্ত _- উহাদের সঙ্গে ভাবত ৭ 

রামপ্রসীদ-বমিত উমার কোন সাঁদৃ্ঠ নাই | 

সেনরাঁজগণের ভাত এড়াইয়। 'আরও কয়েক শতানী পরে এই দেশগুলি ঘুসলম|নদের 

হাতে আসিয়া পড়ে। সুতরাং সেনেরা বে ত্রাঙ্মণ্ ধর্ম ও কৌলীন্যের আশ্রয়তরু ছিলেন, এ 

দেশে তাহাঁর হাওয়া বহিতে পারে নাই । ১২৮০ খ্রীষ্টা পথ্যন্ত কৌচ-বপরায় গারো নামক এক 

রাজা স্থসঙ্গ-দুর্গীপুরে রাজত্ব করিতেছিলেন এবং এ সনেই উত্তর-পশ্চিম দেশীগত সোমেশ্বর সি 

নামক এক বিক্রান্ত ব্রাহ্মণ-যুবক এ প্রদেশ অধিকার করেন, ভদবধি সেই ব্রাহ্গণবংশই দুগীপুবে 

রাজত্ব করিতেছেন। সেরপুর দীলিপ সামন্ত নামক এক রাঁজার অধীন ছিল, তাহার গড় 

এখনও তদ্দেশবাঁসীর! "গড় দ্ীলিপা” অথব। "গড় জরিপা” নামে অতিহিত করে। ফিরোজ সাহার 

সেনাপতি মজলিস হুমীয়ূন দীলিপ সামস্তকে নিহত করিনা ১৪৯১ শ্রীষ্টাবে এ দেশ দখল করেন। 

জঙ্গলবাড়ীতে লক্ষ্মণ হাঁজরা নামক আর একজন দেশী অধিনায়ক রান্ধত্ব করিতেছিলেন। 

১৫৮০ খ্রীষ্টাৰে ইসা খা সহসা গভীর রঞ্জনীতে তাহার প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া অতকিত ভাবে 

লক্ষণ হাজরার রাঁজত্ব অধিকাঁর করেন । লক্ষণ হাজরা ও তীহার ভ্রাতা রাম হাজরা কোথার 

পলাইয়। যান, তাহ! জানা বায় নাই । এই ভাবে মদন্পুর, বোকাই নগর, কালিয়াজুরী প্রত্ৃতি 
প্রদ্দেশও ময়মনসিংহের আদিম অধিনায়কদের হাত হইতে মুসলমানদিগের হন্তগত হয়। 

সুতরাং বহুকাল পর্য্স্ত পূর্ববময়মনসিংহ প্রাচীন হিন্দুধশ্ধের দীপ জাঁলাইয়। রাখিয়াছিল' 
এই দেশ বহুদিন ন্বরান্গণ্য ধর্ের প্রতাঁপ তীঁহাঁদের গৃহের সীমান! হইতে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। 

এ জন্ত মমনসিংহে ন্যোপাধ্যায়' মুখোপাধ্যায়? গঙ্গোপাধ্যায়? ও “ট্রোপাধার নাই। শ্রীহ 

জেলার লাউড়ের ত্রাঙ্গণগণের উপাধি ছিল দত, ধর, কর | তথাকার কৃষদাস নামক জনৈক 
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রাহ্মণ রাজার লিখিত “বাল্যলীলান্থত্র” নামক পুম্তকে আমরা এ কণার সমর্থন পাঁইতেছি। 
ময়মনসিংহ-দুরগাপুরের ব্রাহ্মণ রাজাদের উপাধি “সিংহ'। সেই দেশে চক্রবর্থীরাই ব্রাঙ্ষণগণের 
মধ্য কুলীন। কায়স্থদের মধ্য দত্তরাই প্রীচীন-_ ঘোষ, বন্ধু, গুহ, মিত্রের আমল তথায় নাই। 
অবশ্থ আধুনিক সময়ে বঙ্গদেশ হইতে কৌলীন্তের হাঁওয়৷ তথায় ঢুকিয়া প্রাটীন ইতিহাসের 
পত্রগুলি উলট-পালট করিয়া! দিতেছে । এমন কি, পল্লীগীতিকাগুলিতে বালা বিবাহের 

কথ৷ না থাকিলেও এখন গৌরীদাঁনের পাণ্ডা হইয়! অনেক ব্রাহ্মণ বঙ্গের 'ন্যান্ধ দেশের মত এই 
প্রদেশে নব্য সংস্কারের আমদানী করিতেছেন । বঙ্গদেশের স্মৃতিশান্্রে সমৃদ্রযাত্রা নিষেদ করিয়া] 

দিরাছে ; কিন্তু ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি সেনরাজাদের অধিকারের বঠিভূত স্থানে সে 

নিষেধবাণী সঞ্প্রতি মাত্র উচ্চারিত হইতেছে । পালাগানগুলিতে সমুদ্র ও বড় বড় নদীর 
উপর গমনাগমনকালে পল্লীকবিগণ ঝড়ের যে উপদ্রব বর্ণনা! করিয়াছেন, তাহা চাক্ষুষ ঘটনার 

ঘাঁয় জীবন্ত । 

(৬) নায়িকাদের বিশেষত্ব 
বন্তৃতঃ১ এই গল্লীগীতি গুলি আমাদিগকে এক নৃতন রাজ্যে লইয়া যাইতেছে । এ 

পথের পথ-ঘাট আলঙ্কারিকেরা কবিদের জন্য আঁগেই বীধিয়! রীখেন নাই। কবিরা প্রাচীন 

সংস্কারের কোন ধার ধারেন না। ইহারা কাব্জগতে সম্পূর্ণ স্বাদীন। ইহাদের নায়িকারা 
বীরবিক্রান্ত, অস্ভুতকর্ধা, বিপদে নির্ভীক, সম্পদে উচ্ছ্বসিত 'আনন্দমী; ফুলের ঘায়ে মুচ্ছ 
নাঁণ না, তাহারা নবনীত-কৌঁমলা নহেন। ভীহারা মু অথচ দৃঢ় কে, মগ্নিমগুলীপূর্ণ রাজ- 

মভায় দীড়াইয়! নিজের প্রেমের কগা স্বীকার করিতে কুটি হন না ( কমলা )। চারা কখনও 

অশ্বারোহণে বহু ক্রোশ পাভাড়িয়। প্রদেশে গমনাগমন করিতে হরবাঁণ ঠইয়া পড়েন না (মহুয়া )। 

ছাদের সংযম এত বড়-_যে অগ্রিগত প্রদাে পাহাড়-পর্বাত ভল্ম হইয়া উড়িয়া ঘায়, উচগারা 

মেই অগ্নি বুকে লইয়! মৌন গাস্ডীর্মো বসিয়া গাকেন 'অধর একটু বত হয় না; নিশ্বাসের গতি 
একটুকু চঞ্চল হইয়া শরদয়-ব্যথার পরিচয় দেন না (ন্জরীবী)। ঠা এত নির্ভীক যে, মখন ছুটী 
বড়, বড় চোঁখ উৎকট-বীধ্য আগুনের গোলার গ্কায় কপাঁলে তুলিয়া মম আসি মনুখে দাড়ায়, 
তখনও ইঠাদের চক্ষু তাহার চক্ষুর আদক্তচ্ছটা দে আসলে ফিরাইয়! দিতে ভয় পায় না। 

সংস্কতের অলঙ্কার পুরাঁতন বাঙ্গালা সাচিহ্যকে অভিরিক্ত ভারাক্রান্ত করিয়াছে; 

আঙ্গাচুলস্দিত বাহু, গৃধিনী-কর্ণ, খগরাঙ্গ-নাঁসিকা বিদাপর গ্রভতি উপমা কৃষকেরা 
কোথায় পাইবে? রাজবাড়ীর এই সকল বচসূল্য সাক্জ-সঙ্জার কথা তাহারা জানে না। 

তাহারা এই সকল কবিত্বের বোঝা কীধে করিয়া কখনই পথে চলিতে জানে না। কিন্ত 
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রাজপ্রাসাদে যে মনের সন্ধান পাওয়া যায়, দরিদ্রের কুঁড়ে ঘরে বোধ হয়, সেই মন 
জিনিষটীর তত্ব বেণী পাওয়া যায়। কুঁড়ে ঘরে যে অনাবিল পবিত্রতা, সরলতা ও গুণের 

আদর আছে-- রাজার বিরাট হস্ট্যেও বোধ হয়, এই সকল গুণের তেমন সমাদর নাই। বাঙ্গীর 
উদ্ান-লতা৷ 'দেখিয়া যে আনন্দ পাঁন, চাঁষীর৷ বোধ হয় বন-লতা৷ দেখিয়া! তদপেক্ষা বেশী 

আনন্দ পায়। টবেবর্দিত ফুলের চাঁরা যেন ধাত্রী-ক্রোড়ে শিশু। কিন্ত প্রকৃতির দৃষ- 

পটে ফুলের চাঁরা যেন মাতৃকোলে শিশু । এই কৃষকগণের সাহিত্যে সগ্যোজাত পুপ্পের 

মনত আবরছি দিনা গড়ী_মন হুলাইবার পক্ষে ইহাদের অনাঁড়ঘর শৌন্র্য দতট 
শৃক্রিশালী, নান! এশরধ্য ও 'অলঙ্কার-দৃপ্তা রাজমভার কবি-বণিত নায়িকারা ততটা সমর্থ নহে। 

(৭) বিদেশীয়দের মতামত 

এই পল্লীগীতির অনেকগুলি অতুলনীয় । স্তুপ্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক রোম বোল 
লিখিয়াছেন,__“এই পল্লীগীতিগুলির মধ্যে যে সরলতা এবং ভাবের গভীরতা আদ, 

তাহা 'আশ্চ্ম্য; কিন্তু তদপেক্ষা আশ্র্যঃ এই নিরক্ষর কবিদের অসামান্ট শিল্পদগ্য তা ।" 

মহয়াঃ চন্দ্রাবতী, শ্তামরার প্রভৃতি পালাগুলির মধ্যে কবিদের অসামান্য সংযম দু 

হয়। তীহাদের অন্তৃষ্টি এত প্রথর যে, সকল দৃশ্ঠ ও ঘটনা যে বিষয়টাকে কবিত্ব-গৌরবে 
উদ্জবল করিবার উপযোগী, ইহারা শুধু তাহাই গীতিকাগুলিতে দিয়াছেন; বাজে বন্তৃত 

নাই, বাক্যপল্পব নাই; আখ্যানবস্তর আগ্ন্ত বাহুল্যপূর্ণ বিবৃতি নাই; ঠিক দে 
অংশগুলি মানুষের মনে কবিত্বের ভাব রাখিয়া যাঁয়- কবিরা তাহাই বাছিয়। লইয়াছেন। 
কোন কোন গাতিকা, যথ! শ্যামরায়। এত সংক্ষিপ্ত যে, বারংবার না পড়িলে পাঠকের 

মনে হইতে পারে, যে, কবি অনেকাঁংশ বাদ দিয়া গ্িয়াছেন, এবং কাব্যটি খণ্ডিত 

অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে ) কিন্তু ইহা আদৌ সত্য নহে | স্বদক্ষ মালী যেমন বাগানে 
£ফুলের চারার পাশের আগ]ছ তৃলিয়! ফুলগুলিকে স্পষ্ট করিয়া দেখায় কিছা' পাতাগুলি 
ফেলিয়া দিয়া শুধু ফুল দিয়া ফুল-হার প্রস্তুত করে_অমার ও কবিত্বহীন জিনিষগুলি 
তেমনি আধ্যারিক! হইতে বাঁদ দিয়া যাহা হথন্দর, যাঁহা কৌতুহল-উদ্রেককারী, দেই 
সকল অংশ চূড়ান্ত সাহিত্যিক" শিল্পের সঙ্গে পর পর সাঁজাইয়৷ দৃশ্তগুলি চোখের 
সম্মুখে আনিয়াছেন। গীতিকা পাঠ করিলে দেখা যাইবে, এই বর্জননীতি ছারা 
গল্লাংশ ক্ষতিগ্রন্ত হয় নাই, বরং আবর্জনা-রহিত হইয়া আরে স্পষ্ট হইয়াছে। রোমা 
রোল “দেওয়ান মদিনা” পালাটার শতমুথে প্রশংসা করিয়াছেন। রৌটেনষ্টাইন 
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বলিয়াছেন,_-”এই পালাগানের অপূর্বব নারীচরিত্রঞ্জলি অজন্তার নারী-চিত্রের প্রতিরূপ, 
ইহারা তাঁহাদেরই জ্ঞাতি।” তিনি লিখিয়াছেন,__“সেই প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য, বৌদ্ধ জাতক 
ও গুহার চিত্রাবলীতে নারীচরিত্রের যে পৰিএর সৌন্দধ্য পধ্যাপ্তরূপে পাওয়া যায়_ 
পল্লাগীতিকার নান্সিকাগুলি দেখিয়৷ মনে হয়, ভারতবর্ষের সেই ইতিহাস-বিশ্রত নারী- 
চরিতের শুত্র প্রতিষ্ঠা এখনও অব্যাহত রহিয়াছে ।” সিলভা লেভি তো উচ্দ্সিত 
ঈদ আবেগে বলিরাছেন,“ফরাসী দেশের থাতল হাওয়ায় বসিয়া যড়ুখতুর 
ক্রাড়াকানন। এই ভারতবর্ষের বসন্ত কালের শোভা তিনি এই মকণ গাভতিকা় 
উপভোগ করিয়াছেন। অভিনব দাম্পত্যের বু চিএে ভিগি একখারে মমগ্ডল ভইয়াছেন। 

লঙড রোনান্ডশে তাহার লিখিত ভূমিকার মহুয়ার নানা সৌন্দর্য বিক্রষণ করিয়! 

দেখিয়াছেন? এবং এমেরিকান পণ্ডিত এলেন বলিয়াছেন,“এই সকল গীতিকায় 

দেখা যায় যে, ভারতের লোক তাহাঁদের যৌবনের অফুরন্ত বীর্য এখনও হারায় নাই, 
নব উত্মাহে পৃথিবীতে যে মকল জাতি সভ্যতার পথে ধাবিত হইয়াছেন, মেই সকল 
[জাতির আশা, আকাজ্কা ও উদ্ভমের সক্গই এই ভারতীয় লোকের সধ্যে পুর্ণভাবে 

বিদ্যমান 1” স্ুগ্রসিদ্ধ চিত্রকর এবং লেখিকা! ম্যাডাম্ সিতা এগ, হগমান এই গতিকাগুলির 

ারীচরিত্র গুলিকে সেক্ষপীগরের বিশ্ব-বিশ্ুত নায়িকাদের মে তুলনা করিয়াছেন 

(৮) সংক্ষিপ্ত পরিচয় 

বহু পণ্ডিত এই গাথাগ্ুলির উচ্চ গুশংদা করিয়াছেন। কিন্ু কতিকাভা বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়, ইহাদের মূল্য এত বেশী করিয়চছন বে, তদ্দারা দরিদ্র বাঙ্গলী পাঠকের পর্গে 
এগুলি একরূপ ছুশ্রাপ্য হইয়। আছে। আমরা অতি সংগেপে এখানে কয়েকটী মত 

গাঁলার পরিচয় দিয়! যাইব। এ পর্যস্তি অ।মাঁদের বিগবিদ্য।লয় চৌন্রিশটা গালা প্রকাশিত 

করিয়াছেন, আরওপপাঁচটী যন্ত্র আছে। £ 

১ প্রথম মংখ্যায় এই দশটি £_মভয়া, মলুয়াঃ চন্্।বতী। কমলা, দেওয়ান ভাবনা, কেনারাম, 

রূপবতী, কন্ক ও লীলা, কাঁজলরেখা, দেওয়ান মদিনা । দ্বিতীয় সংখ্যায় বাহটা”_ ধোপার পাট, 

মহ্যাল বন্ধু, কাঞ্চমালা শাস্তি, ভেলুয়া, রাণী কমলা, মাণিকভাবা, স1ওভাল বিদ্রোহ, 

নিজাম ডাকাইত, ইশাঁখা মসনদা'লী, জুরতজামাল ও আধুয়া, ফিরোক্জ খা দেওয়ান। তৃতীয় 
সংখ্যায় বারটী-_মাুর মা, কাঁফেন চোদা, ভেলুয়, ছাতি থেদা, 'আয়নাবিবি, কমল বণিক, 

্টামরায়, চৌধুরীর লড়াই, গোঁপিনীবীর্ভন, সুজাতনয়ার বিলাপ; বার তীর্থের গানঃ মশিপুবের 
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লড়াই । চতুর্থ সংখ্যায় পাচটা-_রাজারঘু, নসর মালুম, নূরক্লেহা শিলাঁদেবী, মুকুটরায়। এই 

গীতিকাঁর সমস্তগুলির 'আলে!চন! করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব, কিন্তু কয়েকটা সঙ্গনধ 

অতি সংক্ষেপে কিছু মতাঁমত দিয়া নাইব। 

মহুয়া- এই গীতিকাটী সাহেবের বেণী গছন্দ করিক্নাছেন। ডাংক্র্যামরিস্ লিখিয়|ছেন, 

“এই গীতিকা পড়িয় কয়েক দিন বাঁপ্রি আমি অন্ত কোন চিন্তা করিতে পারি নাঁই, ভন 

আমার জর, এই জরের মধ্যে অর্বদা গীতোক্ত নায়ক-নাধিকা যেন আমি জীবন্ত দেখিয়াছি। 

মমগ্র ভারতী সাগিতোর মধো এমন সুন্দর গল্প আমি পড়ি নাই। » 

মর! বাহ্ষণ-কন্া। দৈবদৌষে বেদের ঘরে লালিত প]লিত 'ও বেদেদের খেলায় 

নানানূপ বাঁয়াম ও ভ্রীড়ানীলতায় দীঙ্গিত। পূর্ণ যৌবনে শ্রাঙ্গণডাঙ্গার নবীন রাভকুদাৰ 

নদের টাদের অঙ্গে দেপা হয়, তদবধি উভয়েই প্রেম-পাশে আবদ্ধ হয়। মহুয়ার ধম্মপিন্া 

চোঁমরা এই প্রেমে লক্ষণ টের পাইয়া মহুয়াকে লইয়া পলায়ন ধরে। যুবরাজ বাড়ী 
ত্যাগ করিয়া মনয়ার জন্ক পাগলের মত দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়ান? শেষে একদিন 

উহাদের দেখা হয়__মৃন্য়। ও নদের টাদ তখন পলায়ন করেন। পথে মহুয়ার রুপনুপ্ধ এক 

বণিক ও মন্ন্যাসীর হাতে উচ্ঠারা চূড়ান্ত লাঞ্ছনা ভোগ করেন। কিন্ত তারপর কয়েকটা 

দিন প্ররুতির নিভৃত কোণে কম নদীর পুলিনে বভ্তপুষ্পরঞ্িত কুপ্তে ইঠারা আহ 

খে স্মঘ কর্তন করেন। কিন্ত পরিণামে হোনরার হাতে ধরা পড়িয়। বান, তান 

লোকের! নদের টাদকে হত্যা করে এবং মন্তয়া নিজে বঙ্ষে ছুরি বিধাইয়া আঁস্মহুত্যা কৰে 

মূল ঘটনাটা এইরপ.-ইহার মধ্যে দম্পতির থে চিত ফুটিয়া উনিয়াছে- তাহ অপূর্ব । 

গ্রথম চিত্রে দীর্ঘ বীশের উর্ধে দড়ির উপর অগ্তুত নৃত্য দেখাইতেছেন- দর্শকেরা বিশ 

হইয়াছে, কিন্তু পাছে পড়িয়া মারা যায়, নদের চাঁদ এই আশঙ্কায় ভীত। এই প্রেমের গ্রথম 

অধায়। পরের চিত্রে মনতয়া ঘরে সাজের গ্রাদীপ জালাইয়া নদীতে জল আঁনিতে গিয়াছে”, 

মেখানে নদের টাদ স্তীয় প্রেম নিবেদন করিতেছেন। ভ্রীড়াগীল। মন্তয় কথার চাঁতৃর্ধো আঁ 

ঢাকা আন্তরিকতা ও আঁধ-ঢাঁকা রহন্তে উত্তর দিতেছেন_যেন একটী সগ্য গিবি 

নিঃসৃত নির্করধারা অনাঁবিল প্রবাহে ও অনবদ্ধ সৌনদর্যো পাথরে গা ঢাকিয়! ছটিয়াছে। 
তারপর, নদীর জ্যোৎস্সাপ্লাবিত খিকছাতৃমিতে উভয় পরম্পর বদ্ধ হইয়া কত মধুর 

কথায় রাত্রি কাঁটাইয়া দিতেছেন। এই চিত্রখাঁনি যেন সোনা-মোড়ান; পৃথিবীতে 

স্বর্গের একটা 'আধভাঙ্গা স্বপ্নকথা । 
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চতুর্থ চিত্র__হৌঁমরা মহুয়াকে লইয়া পলাইতেছে। নদের টাদ ভাত খাইভেছিলেন, 
এই মংবাদ পাইর। তাহার মুখের গ্রাস পড়িয়। গেল, তিনি এবে বাং উন্ধভূব্ং হইলেন । 

পঞ্চম চিত্র-গ॥ছের নীচে নদের টাদ শুইরা ঘুমাইতেছেন, তখন দিপ্রহর রাত; 
ম্য়া হে।মরা কতৃক যুবরাঁজকে হত্যা করিতে আদিষ্ট । সে কি বিপদের দৃশা ” তারপর 

উভয়ে অশ্বারোহণেঃ যেন চন্দ্র ও হুধ্য-দীর সিক্ত ভূমি শ্বখুরোখিত খন্দে মুখরিত 

করিয়া ছুটিয়াছেন। বণিকের নৌকায় বিপদ, নদের টাদ জলের দুর্ণাবঞে শিশিপ্প | ময় 
ঝ|লীর-অন্তগাঁষিনী মুষ্তিমতী নাঁতৃকাদের মত ভীষণ, তিনি কুঠার ৯৩৪ নৌকা ভ।ঙগিয়া 

ফেজিতেছেন। বিষ ভঙ্গণে জানহীন বণিক ও তীহার লোবজন জলে ডুবিয়া মগিতেছে | 

এ দৃষ্ের তুলনা নাই। কে বলে মরা এখ|নে পরাঙ্গণ-বনা1? এখানে তাত বেদেনীর 
এপ, বেদেনীধ পিপ্রকীরিত। ও উদ্ভাবনী শক্তি । 

তাহার পরে মন্নাসীর হস্ত ৬ইতে বক্গা গাওয়ার জঙ্ক মে কি চুর সাহস__অঙ্জয়ত 

থামাকে কাধে ফেলিয়া তিনি পাঁচাড় ভেদ করি] ছুটিয়।ছেনঃ গদি বেন ধাণরী কাদিতিছে। 

হগবভীর শব স্বন্ধে একদা শিব এই ভাবে গৃঠ্যখাল পদগেগে ডুটিয়াছি(লন । এখানে 

ন!রীই প্রেমের অভিনেত্রী । তারপর- রক্তপুষ্পরঠিত কুগ্ধে মহুয়া মদেব টাদের সেবা 

করিতেছেন । ইহার পূর্বে আমরা মহুয়ার ঘে চিত্র দেখিয়াছি-_এই গাহগ্্য চিন্রখাশি 
দেরূপ নঙ্তেঃ অতি মৃদু স্বরে মহুয়! বাজীরগমনোগ্যত ব্বামীকে ক।নে কানে বলিতেছেন “আমার 

ন্ধ একটা নথ আমিও” ) কখনও বা শিরঃপীড়া-কাতর স্বামীর মক অন্কে ধারণ করিয়া 

কে।মলভাবে তিনি তাহার মাথায় হাত বুল|ইয়া দিভেছেন। একদিন নদের চাদের 

গলায় মাছের কাটা বিধিয়াছে, মহুয়া! দেবীর নিকট কালা-ধলা পাঠা মানৎ করিতেছেন। 

আঁর একদিন পীড়িত নদের টাদ ভাত খাইতে চাহিযাছিলেন, কিন্তু ভাত দিতে না পারিয়া 

দয়া অজশ্র কীদিতেছেন_-এই সকল দৃশ্যে তিনি বাঙ্গালী ঘরের গৃই-লঙ্গী | 

শেষের দৃশ্ঠে-»চির-সংযত অল্পভাষী মহুয়ার দুখ কুটিয়াছে। *পিতার নির্বাচিত নুন 

বন্ধে তীহাকে বলিতেছেন, «একবার আমার চোখ দিয়া দেগ__এই বর্ণকল্পতরুর পার্শে কি 

হন বেদে লাগে ?” তখনই নিজের ছুরি দিয়া নিজের বঞ্চ ভেদ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। 

মহুয়ার প্রেম, মহুয়ার সংযম, মহুয়ার তে, ক্রীড়াশীলতা, 'ভীষণত্াা ও উপায়-উদ্ভাৎশী 

শক্তি, মহুয়ার গার্থদ্্য- এ সমজ্তই অতি অপূর্ধন। এই চিজ বঙ্গসাহিত্যে একবারে নুতন! 

মহুয়া ভগ্গবতীর মত দশ প্রহরণে সজ্জিতা, লক্মীর মত তাহার গাহস্থা। ভগবতীর মত তাহার 

কলা-কৌশল, সীতার ন্তায় নিষ্ঠা এবং দীক্ষায়ণী সতীর স্ক।য় সংঘদ-__ভারতীয় সমণ্ত দেবীর 
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গুণ-নির্ধ্যাসে মন্থয়। কুম্থম পরিকল্লিত। এই প্রসঙ্গ এত দীর্ঘ হইল যে, অপরাপর 
পাল! সম্বন্ধে আমরা বেশী কথা বলিতে পাঁরিব ন|। ইহ|র মধ্যে অনেকগুলি এত উৎকৃষ্ট চে 
কোন্টি মর্বপেক্ষ। সুন্দর, তাহা বলা শক্ত। শুনিয়াছি, শ্রীযুক্ত অবনীন্্নাথ ঠাকুর মনে করেন 
ধৈরধ্যঃ সং্ঘন ও তপস্।য় চক্্রাবতী ..সর্ববশ্েষ্ঠ;. তিনি জয়চন্ত্রকে ভাল ঝাসিতেন, কিন্তু বিবাহের 

দিনে বিধিবিড়নীয় বিদ্বু ঘটিল, চেলীপরা সিনদররঞ্জিত কপাঁল- বৃথা হইরা গেল। আত্মীরের 
কাদিতে লাগিল, কিন্তু চন্দ্রাবতী কাঁদিল না, _পাধাঁণ-প্রতিমার ন্তায় নীরব রহিল, বের 

প্রাঁণাস্ত চেষ্টায় চন্দ্রাবতী তাহার শৈশবের প্রেমের শিখা নির্বাণ করিয়া! ভগবানের সেবায় ভীষন 

উৎসর্গ করিয্বাছিলেন, তাহা কাব্য-জগতের সার কথ! । এই কাব্য-প্রসঙ্গ সমন্তই ধীতিামিক 
ভিত্তির উপর প্রতিষিত। অপর একথানি চিত্র মলুয়ার ; মান্দার গাছে ঘেরা, পুঙ্সিত 

কদগ্ববৃক্ষের সন্নিহিত একটা এঁধে! পুকুরের পাঁরে তরুণ যুবক চাদবিনোদ ঘুমাইয়াছিণ,_ 
জল আনিতে যাইয়া মণুা এই যুবককে দেখিয়। তুলিল। অনেঞ বাধা-বিদ্বের পরে উদ 

বিবাহ হইল, তাহার পর এক পুকুরধাটে মণুয়াকে দেখিধা! তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিবাধ ৪ 
কাজি এক কুটনী পাঠাইল। সেই মমন্ত প্রলোভন এড়াইঘনা মলয়! চুড়ান্ত কষ্ট সহা করিধা 

যেভাবে সেই 'নশ্বম কাঁজির হাত হইতে আত্মরন্স/ করিয়াছিল, তাহা যেমনই বাত 

উজ্জ্বল, তেমনই তাহা কুলবধূর নিষ্ঠা ও প্রেমের উচ্চতম আদর্শ । জাহঙ্গীর দেওয়ানের হাতে 

পড়িয়। মে স্বীয় চারত্রগৌরব অতি দর্পের সহিত বক্ষ! করিগা কৌশলে দেওয়ান-বাড়ী 
হইতে পরিজ্রাণ পাইরাছিল। এই পালার কতকগুলি দৃশ্য এরূপ সুন্দর যে, মনে হয 

সেগুলি যেন মোনার লেখা। শেষের অঙ্ক পাঠক কখনই ভুলিতে পারিবেন না। দশাদক 
আলোড়ন করিয়া ভয়ঙ্কর বড় উঠিরাছে, বিশ্গ্্রোভিত নদীবক্ষে মলুয়াকে লইম্জা ভগ্ন তরী 

, খানি ধীরে ধীঘে উত্তাল তরঞ্ভঙ্গে ছুলিতে ছুলিতে ডুবিতৈছে ; বোধ হয়, এইরূপে কোন যুগে 
 শাপ্রস্তা লক্ষ্মী জলে ডুবিয়াছিলেন-_এই ভাঁখে বুঝি বদর বৎসর বাঙ্গালা দেশে মালঙ্কার 
দশতুজা প্রতিমা জলে ডুবাইয়! যাঁন। মলুয়ার মাথার সিন্দুরবিন্দু গন্তগামী হুর্যের শে 
রশ্মিতে উজ্জ্বল হইয়াছিল, এবং তাহার ন্ুবর্ণবর্ণ তরঙ্গের উপর কিরণ বর্ষণ করি 
ধীরে ধীরে একটা আলো কুগুলী প্রস্তুত করিয়াছিল; তীরে দীড়াইয়া বহু আত্মীয় বন্ধ 

এই দৃশ্ত দেখিয়া কাদিতেছিল-_ মলুয়া এত দিন যাহা থলে ন|ই, সে কথা যাত্রাকালে নিভীক 

ভাবে সকলকে বলিয়া গেল। ' এই দৃশ্য খিনি দেখিবেন--তিনি হিমাদ্রর উপর কা্চন- 

জঙ্ঘা, যৌজন্-বিস্তার চন্দ্রালৌক-রঞজিত নীল সিদ্ধু, বিশ্ব এইনপ কোন বড় বিস্ময়কর 

ন্ দেখিয়াছেন বলি! তাহার মনে হইবে। 



বঙ্গের পল্লীগীতিক! ১৬১ 

মদিনার গ্রেম--কুষক-পত্ধীর একটা দাম্পত্য চিত্র। এরূপ চিত্র বঙ্গীয় সাহিতো 

কেন, জগতের কোন স্থানে পাওয়া যাইবে কি না সন্দহ। চাষা ও চাষিনী ক্ষেতের কাজ 

করিতে করিতে কিরূপে পরম্পরের প্রতি চঞ্চল কটাক্ষে চাহিয়া জীবনের * শ্রেষ্ঠ দুধ 

উপভোগ করে, কিরূপে তাহার! কাধ্যক্ষেত্রে এবং দীম্পত্য-জীবনের অপরিহার্য্য সাহচর্যয-সু্ধে 

আঁব্ধ হয়, কৃষক-পত্তীর প্রেম কত সরলঃ কত বিশ্বাসপরায়ণ»- এবং এই বিশ্বীম যখন 

ছিন্ন হয়, তখন তাহার প্রাণে কিরূপ দাগ পড়ে--এই দেওয়ান মদিনার পাঠক তাহার 

ভীবন্ত চিত্র দেখিবেন। রাণী কমলার আত্মবিসর্জনের স্থির সঙ্কপ্প এবং শেষ দিনের 

পূনিমা রাত্রে যখন পুকুরের পাড়ের শ্রেণীবদ্ধ ত্রুগুলির বিকশিত পুষ্পের একটী দল 

নাঁড়াইবার জন্ও বায়ু বছিতে ছিল না? তখন পুরবাসীরা সপ্ত, আকাশে বাতাস নিম্ত)_ 

এমনই সময় রাণী কমলা পুকুর হইতে উত্থান করিলেন। সেই পুকুরে তিনি ডুবিয়া মরিয়া" 

ছিলেন, ভীহীর অশরীরী স্পর্শে বন্ধ অর্গল খুলিয়৷ গেল.-তিনি ঘরে প্রবেশ করিয়া স্বীয় 

পুত্রকে স্তন্ত পাঁন' করাইয়! পুনরায় গৃহ হইতে নিষ্ষান্ত হইয়া জলে নামিবেনঃ এমন সময়ে 

তাহার স্বামী পাঁগল রাঁজ! সেই জ্যোৎ্ল্লা রাঁত্রে কমলা দেবীর শাড়ীর অচল ধরিয়! বলিলেন 

“আমি শ্রবাঁর তোমায় পাইয়াছি, আর ছাঁড়িব না, 1” দৈবশক্তিবলে কমলা দেবী রাজার 

আকর্ষণ হইতে আপনাকে ছাড়াইয়া জলে ডুবিয়া অন্তহিত হইলেন) তখন রাজার হস্তে 

শাড়ীর একটা অংশ ছিড়িয়া রহিয়াছিল, তাহা হাতে লইয়! তিনি সারা রাত্রি জলে 

খু'জিতে লাগিলেন, সে চেষ্টা বৃথা হইল। শেষ রাত্রে কমলা! দেবীর নদীতে যাত্র! একটী দৃশ্ 

ঠাহার অন্তর্ধান আর একটা দৃশ্ঠ-_টেনিসনের মর্ট-ডি-আর্ধারের কথ! মনে পড়িবে। কনক 

ও লীলার স্থুনির্শ্ল প্রেম, পাঁহাড়নিঃসৃত নির্ঝরের স্তায় সুখ-সেব্য; অতি বিমল এবং 

বেগণিল, চতুর্দিকে কবিত্বের কণা কিচ্ুরিত করিয়া মনোহর একটা প্রান্কৃতিক দৃশ্টের স্টায় 

কবি উপস্থিত করিদ্লাছেন। বণিক্-কন্তা' কমলাঁর অপূর্ব ্য, ও সংযম, কেনারাম ও 

মন্সুরের দক্থ্যু-শীবনের পরিবর্তন, ধোঁপার পাট ও কাঞ্চনমালাঁর করুণ দৃশ্তাবলী--এ সকল 

প্রতোঁক পালার মধ্যে যে মহত্ব যে অদ্ভুতকর্মা নায়ক-নায়িকার চরিত্রের বিকাশ দেখা যায়, 

তাহাতে মনে হা, বাঙ্গালা দেশের ত্রিশ কোটী দেবতা প্রত্যেকটার পরিকল্পনা এই নর- 

নারীচরিত্র হইতে উদ্ভূত হুইয়াছে। 

বঙ্সাহিত্যের সংস্কৃত-চিিত যুগের উপর ব্রাহ্গণ্য প্রতুত্থের যে ছাপ পড়িয়াছে? 

এই গল্লীসাহিত্যে তাহার কিছুমান নাই। ইহাতে কোন কত্রিততা বা খদসকার শানে 
গরভাব নাই। ডিরেক্টার ওটেন সাহেব এই  গরীগাথাগুলির যে দীর্ঘ সমালেটরন! 

শি লজ 
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লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বলিয়াছিলেন, সহরের ধুলি-মলিন বায়ু, অবিরত মিল-নিঃস্ত 
ধৃত্রকুণ্ডলী ও যান বাহনের ঘর্ঘর শব্ধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া হঠাৎ যদি বেহ 

গল্লানদীর মধ্যে আসিয়! পড়ে, তখন যেন্ধপ তাহার মনে একটা অনাবিল অপূর্ব 
কুর্তি খেলিয়া যায়, কতকগুলি নিয়ম ও শৃহ্ধলের বেড়ী-পর! কৃত্রিম সাহিত্য পাঠ 
করার পর, এই গল্লীসাহিত্যের সংস্পর্শে আসিলে মনের উপর তেমনই একটা! উচ্ুসিত 
আনন্দের ঢেউ খেলিয়া যায়। 

এত বড় সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ করিলে আমরা কতটী নায়ক ও নায়িকার মহিমাদ্ছিত 

চিত্র দেখিতে পাই ? যে সকল চরিত্র নতঃস্পর্শী গিরির মত সকলের উর্ধে উঠিয়া বিশ্ময়কর 

মহিমা-মগ্ডিত হইয়৷ আছে, সেরূপ নায়ক-নায়িকার সংখ্যা বোধ হয় আমরা নখাগ্রে গণনা 

করিতে পারি। কিন্তু পল্লী-গাথার আত সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে 'আমর! তদুপাতে বহু- 

. সংখ্যক চবিত্র-চিত্রণ দেখিতে পাইতেছি, তাহাদের প্রত্যেকটা এক একটা স্বতন্ত্র গোরবের 

আঁসনে স্থিত। এই চাষাদের নিভৃত নিকেতেন যে এতগুলি হীরকখণ্ড লুকাইত ছিল, তাহ 
কে প্রত্যাশা করিয়াছিল! 

চাঁধাদের কবিত্ব-শশক্তি অদ্ভুত। বর্ষার বর্ণনা আঁছে- মাথার উপর বজ্নির্ধোষ 

এবং অবিশ্রান্ত ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ব নৃত্য, রাত্রি ঘোর অন্ধকাঁর-_ এ সমস্ত বিপদ অগ্রাহ করিয়া 

.শ্বীয় কাস্তার মান ভাঙ্গাইবার জন্ত একটা পাখী “বউ কথা কও” “বউ কথা কও” চীৎকার 

£করিয়া রাস্তায় রাস্তায় কীদিয়৷ বেড়াইতেছে। আর একটি পাঁলা গানে আছে শুন 
৭ জ্যোৎ্গা-ধবলিত রাত্রি, মনে হয়, যেন কোন দেব-ললনা স্বর্গ হইতে মুষ্টি মুষ্টি বেল ফুলের 

কুঁড়ি ভূতলে ছুড়িয়া' ফেলিয়া! খেলা করিতেছেঁন। ক্ক ও লীল! কাব্যে বর্ধা বর্ণনা করিতে 

যাইয়া কবি লিখিতেছেন, বারিপূর্ণ সোনার ঝাঁরি হাতে লইয়৷ আকাশ হইতে ব্বা 
নামিতেছ্ছেন। 

আমর! এই পন্ীগীতিকাগুলি সঘন্ধে আর বেদী কিছু লিখিব না। 

বাহার সংবর্ধনার জন্ত আমার এই সামান্ত প্রবন্ধটী লিখিত হইল তিনি বঙ্গসাহিত্যের 
বর্তমান কালের গুরুকল্প ) ইনি আমাদের সাহিত্যের কত দিক্ দিয়া যে নূতন আবিষ্কার 
করিয়াছেন, তাহা বল! যায় না। একদিকে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, অপর 

দিকে বৌদ্ধ যুগের কাব্য, জাতক ও অঙ্কশীসন ইহার নথাগ্রে। ইহার সঙ্গে ফিনি এক ঘণ্টা 
আলাপ করিবেন, তিনি অনেক নৃতন কথা শুনিবেন ও শিখিবেন। বোধ হয়, এ ধুগে 



বঙ্গের পল্লীগীতিকা ১৬৩ 

ভারতবর্ষের তব-বহুল ইতিহাসের প্রত্যেক শাখা-প্রশাখা সম্বন্ধে ইহার মত অভিজ পর্ডিত 
আর নাই। আজকাল যে দিন আসিয়াছে, তাহাতে এই পাত্ডিত্য ও অগাধ শীন্্রজান 
দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। পণ্ডিত হরগ্রসাদ শীস্ত্রী যতদিন থাঁকিবেন। ততদিন আমাদের 
বাঁদালা দেশের পাত্ডিত্যের গৌরব অঙ্ষু্ন থাকিবে। কিন্তু ইনি সংস্কৃত জানেন বলিয়া 
বাঙ্গালাকে উপেক্ষা করেন নাই। বস্তুতঃ) ইনি যে বাঙ্গালা লিখেন, তাহ! সংস্কত-ব্যবসাযী 
তষ্টাচার্ধাদের বাঙ্গালা নহে তাহা যেমন ভাবগন্ভীর, তেমনই কবিত্বময় ও সরল। বঙ্গ- 
ভাষার ইতিহাস ইহার মৌলিক অনুসন্ধানের নিকট কয়েকটা বিষয়ে বিশেষ খণী। 
ইনিই প্রথম ধর্মমঙ্গল কাঁব্যগুলির মধ্যে বৌদ্ধগ্রভাঁব আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের 
ফলে, বঙ্গসাহিত্যের একটা নূতন অধ্যায় খুলিয়! গিয়াছে । ইনি যেরূপ বহু উপকরণ 

লয়! সর্বদা নিবিড়ভাবে ব্যস্ত, তেমনই সেই নিবিড় উপকরণরাশির ব্যহ ভেদ করিয়া 
অস্তদৃষ্টিবলে ইনি নৃতন নৃতন এতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করিবার উপযোগী প্রতিভা! 
লইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া থাকেন। 

আমি সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাহার অন্নুগত, গুণমুগ্ধ শিব্যকল্প ; তীহার সংবর্ধনার জন্ত এই 
সামান্য অর্ধ্য প্রদান করিয়া কুষ্টিতভাবে প্রতীক্ষা করিতেছি : এই সামান্ত দাঁনকি তাহার 
গ্রহণীয় হইবে? 

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন 



অদ্ডত তাম্্শামন 

প্রাচীন প্রাগ্জ্যোতিষাঁধিপতি ইন্ত্রপাঁল বর্ঘমদেবের অচিরাবিষ্কৃত (দ্বিতীয় ) তাতরশীসন- 
খানি একটি অদ্ভুত জিনিষ। এ যাবৎ অন্মৎপরিদৃষ্ট কোনও তাঅশীসনে যাহা দেখা যায় 
নাই--ইহাঁতে তাহা রহিরাছে_এবং তাহারই বিষয় বর্তমন প্রবন্ধে আলোচিত হইবে। 

ধাহারা কামরূপের প্রাচীন ইতিহাসের খবর রাখেন, তাহাদের নিকট ইন্্রপালের 

নাম অপরিচিত নহে। ইন্দ্রপালের প্রথম শীঁসনখাঁনি আসামের (ইংরেজী ) ইতিহাম 
প্রণেতা মহামতি স্যর এডোয়ার্ড, গেইট্ বাহাঁছুর কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়! স্ুপ্রসিদ্ধ ডক্টর হলি 

সাহেব দ্বার! এশিয়াটিক সোসাইটির জর্ণেলে ( ১৮৯৭ সনের পত্রিকার ১ম ভাগে) প্রকীশিত 

হয়, পশ্চাৎ এই লেখক কর্তৃক রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাঁয় (১৩১৯ সালে ২য় ওচের্ঘ 

সংখ্যায় ) বঙ্গান্থবাদসহ পুনরালোচিত হইয়াছে । 
ইন্্রপালের এই দ্বিতীয় তাত্রশাসনখানি আজ প্রায় ছয় বর হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

আমি তাহা ১৩৩২ সালে স্বর্গীয় বন্ধুবর হেমচন্ত্র গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে দেখিতে পাই। 

তাহার অনুরোধে শাসনের শেষার্ধের পাঠোদ্ধার যথামতি সম্পাদন করি। প্রথমার্দ_বংশপ্রশস্তি- 

অধিকল প্রথম শীসনখানির অন্থুলিপি হওয়াতে তাহার পাঁঠোদ্বার গোস্বানী মহাশয় অনায়ামেই 

করিতে পারিয়াছিলেন। শেষার্দে শাঁসন-গ্রহীতা ব্রাহ্মণের প্রশত্তি ও প্রদত্ত ভূমির বর্ণনা 
অভিনব অর্থাৎ প্রথম শাসনের লিপি হইতে ভিন্নকূপ হওয়াতে তাহার পাঠোদ্ধারে গোস্বামী 

মহোদয়কে আমার সহায়তা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল ।১ 
এই দ্বিতীয় শাসন ইন্ত্রপালের রাজত্বের ২১শ বৎসরে (প্রথম শাসনের ১৩ বৎসর পরে) 

যনূর্বেদ কাশাখার কাশ্ঠখগোত্রীয় দেবদেব নামক ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হয়। ' এতদ্বারা বরহ্ষপত্রের 

উত্তরকূলে মন্দিবিষর়ান্তঃপাতী প্গুরী ৭ নাঁমক ভূভাগে ২০০* দ্রোণ ধান্স উৎপক্ন হইতে পারে, 
এই পরিমাণ তূমি দান কর! হইয়াছিল 

১ ব্গীয়বন্ধুবর অনুগ্রহ পূর্বক এই দ্বিতীয় শীসনখানি সানুবাদ প্রকাশিত করিতে জনুমতি দিয় 
এবং শেষ (তৃতীয়) কলকথামির ফটে! পাঠাইয়! আমাকে 'চিরবাধিত করিয়া গিয়াছেন। মৎসংকল্পিত 

“কামন্ধগ শাসনাবলী”তে এ ফলকের চিত্রসহ সমগ্র শাসনথানি প্রকাশিত হুইবে। ৮ 
২ আজ প্রায় »** বংসর পরেও 'গণরী' নামে একটি মৌজা! ( সপরগণ|) সংজ্িত হইতেছে। 



অদ্ভুত তাত্রশাসন ১৬৫ 

অস্তান্ত তাঅশাসনে প্রদত্ত ভূমির সীমাবর্ণনার পরেই লিপি শেষ হইয়াছে? ইন্রপালের 

প্রথম শাসনেও তাহাই হইয়াছে । এই দ্বিতীয় শাঁসনেও সীমাবর্ণনার পরিশেষে "ইতি, 

আছে এবং তাঁর পর ডবল দাড়ি (॥ %॥) রহিয়াছে । তথাঁপি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এখানেই 

লিপি শেষ হয় নাই। 
ইহার পর যাহা আছে, তাহা এইঃ_ 
গ্রীমৎ পরমেশ্বরপাদানাং দ্বাত্রিংশননমানমুনি ৷ ১1১ কীর্িকমলিনীমার্তগু। ২। লক্ষমী- 

ভারোদ্বহনাচ্যুত। ৩। সকললোকশঙ্কর। ৪1 করুণাজীমূতবাহন। ৫। সংগ্রামন্স্ত। 

৬। 'অরসিকভীম। ৭। অপ্রতিহতশক্তিকীত্তিকেয়। ৮ | বিপক্ষবলভিৎ। ৯। নরমিংহবিক্রম। 

১০ | কলিকালজলধিনিমজ্জদসুন্ধরাঁদিবরাহ। ১১। সাহসৈকসহাঁয়। ১২। ধমর্দরৈকপার্থ। 

১৩। অন্তক্ষত্রবংশভাগ্নযব। ১৪ । উদ্ধততৃভূদ্রশনিপাঁত। ১৫। অন্তঃপুরভূজঙ্গ | ১৬। সরম্বতী- 
নিজনিবাস। ১৭। সুহমস্মানসরাঁজহংস। ১৮। কাঁমিনীমনোমোহনৈকমন্ত্র। ১৯। অনবস্ত- 

বি্ভাধর। ২০। সমরসাগরসূগাঙ্ক । ২১। প্রজ্ঞাবধুবল্পত। ২২। কলাবিলাসিনীস্থভগ। 

২১। অধিজনমনোরথকল্পক্রম । ২৪। মিত্রোদয়গ্রভাতসময় । ২৫। ধর্মুবিরোধিবত্মভীরু। 

২৬। সদ্গুণকগ্রীবতংস। ২৭ সচ্চরিতচন্দনমলয়গিরি। ২৮। মেদ্রিনীতিলক। ২৯। প্রচণ্ড- 

নরগণ্ড।  ৩০। তরুণীতরণ্ড। ৩১। তুরঙগরেবস্ত। ৩২। হরগিরিজাচরণপন্ক জরজো- 

রঞ্জিতোত্তমাঙ্গ |” 

ইহাতেও শেষ হয় নাই ; অতঃপর এক পড্ক্তিতে চারটা ছবি বহিয়াছে+_১ম, সর্পের (৫) 
উগ্নুর উপবিষ্ট পক্ষী ( বোঁধ হয় গরুড় ) ) ২য়, পল? ওয়, শঙ্খ ; ৪র্ চক্র। 

ছবিগুলির বাঁম পার্থ একের নীচে আর--এই ভাবে তিনটী শব্ধ রহিয়াছে--শনি, ঢনি 

অনি; আমার বোধ হয়, তাঁত্রফলক গ্রন্তত করার এবং তাহাতে লেখা পৌঁদাইবা'র ব্যাপারে 

যাহারা নিযুক্ত ছিল--এই তিনটা শব তাঁহাদের নাম অথবা নামের আগ্চভাগ; আবার 

ছবিগুলির নীচে “একটা লেখা আছে, ভাহ! 'পুগ্বসিরিঅষ্হেন্ত এইরূপ পড়া যায় ) হয়তে। 

এও (দেশজ প্রারৃতভাঁষায়) এতৎসম্পূক্ক কাহারও নাম হইতে পারে। [সিরি- 

শ্ মনে হয়, তাই এরূপ অনুমান করা হইল। ] 

১ ১,২ ইত্যাদি সংখ্যা মূল শাসনে নাই । ঠিক ঠিক ৩২টী নাম অর্থাত বিশেষণই যে লিখিত হইয়াছিল, তাহ। 

রার্পনার্ঘ সংখা। দেওয়া আবগ্তক মনে করিলাম। উদ্ধত জিপিতে মধ্যে মধ্যে বানান তুল আছে, সেইগুলি 

মংশোধিত করি! দেওয়া হইল--অশুদ্ধ গদরশন বাল্য বিবেচিত হইল। 



১৬৬ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 

এতটা অন্তত্র কুত্রাপি দেখা যায় না। কাঁমরপের অপর শাসনগুলির মধ্যে কেবল 

ভাঙ্করবন্থীর শাসনে “সেক্যকার: কালিয়! ॥৮ এবং ধর্মপালের দ্বিতীয় শাসনে “তক্ষকার- 

শ্রীবিনলেন ধনিতমিতি ॥” আছে। অন্ঠান্ঘ শাঁসনে-_-এমন কি, ইন্ত্রপালের প্রথম শীসনেও।- 
ঈদ্ৃশ কোনও নাম নাই। 

এই অস্তুত ব্যাপার কিরূপে ঘটিল, তথ্ধিষয়ে অশ্নুমানতঃ কিঞ্চিৎ আলোচনা করা 
যাইতেছে। এই শাসনখানির ফলক ভিনটা; প্রথম ফলকের ১পৃষ্ঠা, ২য় ফলকের উত্ পৃষ্টা 
এবং তৃতীয় ফলকের ১ পৃষ্ঠা-_এই চারি পৃষ্ঠা লেখা হইয়াছে; প্রথম তিন পৃষ্ঠায় ১৮।১৯ 
পঙ্ক্ি করিয়া লিখিত- কিন্তু চতুর্থ পৃষ্ঠার (অর্থাৎ তৃতীয় ফলকের লিখিত পৃষ্ঠায়) 
মাত্র পাঁচ গঙ্ক্তিতেই লেখিতব্য বিষয় শেষ হইয়া গেল। তারপর, এতটা জায়গা 
থালি পড়িয়া রহিবে-_ এইটা বোধ হয়, শাসনাধ্যক্ষ মহাশয়ের শোভন বলিয়া মনে হইল 

না। তাই রচয়িতা সভাপগ্ডিত দ্বার রাজস্কতি আরো! কিছু যোৌজিত করিয়া! দিলেন। 

সুরসিক পণ্ডিত মহাশয় বিষ্ণুর ষোড়শ নাম, শিবের সহন্র নাম-- এই সকলের অনুকরণে 
নরদেব ভূপতির *ভ্মৎপরমেশ্বর'” এই সংজা! দিয়া তাহীর বত্রিশটি নাম অর্থাৎ বিশেষণ রচিয়া 
দিলেন। তথাপি দেখা গেল; ফলকের কিছুটা অংশ বাকী রহিল; তখন এ্রমক্লারায়ণের 

বাহন ও পল্পশঙ্ধচক্রের ছবি অঙ্কিত হইল-__এবং তৎপার্ষে তিন সারিতে এবং অধোভাগে 
(পূর্ব উল্লেখিত ) কতিপয় নামও লিখিত হইল। 

পরবর্তী আহোম ও কোচরাঁজগণের সময়ে আসামের হম্তলিখিত গুখিতে 
অনেকশঃ চিত্র দেখ! যায়? তবে এ সব চিত্র গ্রস্থোক্ত বিষরের সম্পর্কিত। কিন্তু এই 

ভামশাসনে অক্ষিত চিত্রের সঙ্গে শাসনোক্ত কোনও কিছুরই সম্পর্ক পরিলক্ষিত 
হইতেছে না।” পরস্ধ চিত্রগুলি ক্ষুদ্রাকার হইলেও খোঁদকের নিপুণতাব্যঞ্জক, সন্দেহ নাই। 

শাসনের যে পৃষ্টান্ত উপরি উক্ত অদ্ভুত বিষয় রহিয়াছে, তাঁছার চিত্র এতৎসহ 

প্রকাশিত হইল। 
শ্রীপদ্ননাথ দেবশর্শ্া 

১ এইক্প যাচ্দৃচ্ছিক চিত্রের একটি মাত্র দসুনা ডাঃ ক্লিটের ওপ্ত লিপি সংগ্রহে দেখ! গিয়াছে । গুপ্তাৰ 
২৬৯ সনে খোদিত সহানামের শিলালিপিতে ধেনুবংসের চিত জাছে । “3510৬ 1130 17901100101) (০৬/2105 

005 07026 71206 5106 ০0৫ 0109 51016) (10616 815 60619560077 0000176 ৪ 00৮ 810 

হ. 0811 5121)0176 10518105 810 71801170856 2 5751] 065 0৫ 8031% (001. 114, [012 

০৯ 117) 7,274) ₹ষে মুহিত লিপিতে উদ্ত ছবির উর তাঁগের অতি অল্পাংশ মাত দুষ্ট হয়। 



অশ্বঘোষের মহাকাব্যঘয় 

॥১॥ 

বিপুল সংস্কৃত-সাহিত্যে অশ্বঘোষের স্থান কালিদাসের পরেই | কিন্তু হুঃখের বিষয় এই যে, 

এই মহাকবির জীবনবৃত্তান্তের অতি সামান্ত কিছুই এ পর্যন্ত জান! গিয়াছে। আমরা শুধু 
এইটুকুই জানি যে, তিনি জাতিতে ব্রাঙ্মণ ছিলেন,তাঁহার মাতার নাম ছিল ভু ঞ্থীক্ক্ষী এবং 

হার বাসস্থান ছিল হনাক্কেভ্ত (নামান্তর, অযোধ্যা )। অশ্বঘোঁষ নিজেকে তলাধ্য, 

ভদভ্, মহাকবি, আহাবাদিন.. এবং আন+চাঁধ্্য বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 

চীনীয় ইতিহাস হইতে জানা যাঁয় যে, এই মহাঁকবি গ্রথমে আধ্য ঝা ত্রাগণ্যধর্শীবলদী 

ছিলেন। পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন, এবং কুষাণ সম্রাট কমিফের গুরু হইয়াছিলেন। 
বৌদ্ধধর্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়াই এই মহাঁকবির কাব্য ভারতবর্ষে একরকম লোপ 

পাইয়াছিল। আমাদের দেশের পণ্ডিতের! তাহার গ্রন্থ ড়া দূরে থাকুক, তাহার নামও কখনও 
শবনেন নাই। যদিও ব্ভ্ডাম্ষিতা নবী প্রভৃতি সংগ্রহগ্রন্থে অশ্বঘোঁষের নামে কতিপয় 

স্নোক উদ্ধত কর! হইয়াছে; তথাপি তাঁহার শ্রেষ্ট গ্রন্থসমূহ-_কাবা ও নাটক- বহ্পূর্বেই লোপ 

পাইয়াছিল সন্দেহ নাই। 
| ২ ॥ 

 অস্বঘোঁষ বছু গ্রন্থ রচনা করিয়! গিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে কেবল ছুইটা মহ1কাঁবা, 

বুদ্ধচল্লিত এবং সৌন্দ্ল্পনম্দদূ, আর একটা নাটকের ( শ্শান্লীপুত্র- প্রকরণ) 
কিছু কিছু অংশমাত্র পাওয়া গিয়াছে । কিন্তু অনেকগুলি গ্রন্থ চীন ও তিষ্বতী ভাষায় অনুদিত 

হইয়া রক্ষিত হইয়াছে। ঃ 
চীন ভাষায় এই বইগুলি বর্তমান আছে--(১) গুরুসেব! সম্বন্ধ পঞ্চাশটা গোঁক, 

(২ দম্পদুণকন্জনার্পুত্র, ০) নুদ্ধর্লিতকাব্য, €) মহাশান-সুম্সি 
গুহ্বাচাম্ুলস্পা। (৫) ন্সহাম্যান-শ্রজ্ষো্লাদস্মুত্রঃ এবং (৬) 

ুল্ালক্কান্প স্পাসর। 

তিব্বতী ভাষায় এইগুলির অনুবাদ আছে-_(১) অনষ্টতিল্রকথা, (২) গণ্ভীভ্ভোত্র- 
গাথা, (৩) লম্পনুষ্পলক্র্পথনির্দে্স, ৫) পল্পমার্থনোধিচিতত- 



১৬৮ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 

ভাবনা ্রুমবর্শসহগ্রহ, (৫) ুজ্ধল্লিত হা কাব্য, (৬) অণিদীপ- 
সহাকাকুনশিকপঞ্চদেনভ্ভোল্র ; (৭) বজ্রআনমুলাপতিসংগ্রহ, 
(৮) সপত লিপ্গ্াশ্শশুকনামভ্ভোত্র, (১) শোক িনোদন্স, (১*) লহক্্রতি- 
বোথিচিস্তভানবনোপদেশ্শবর্শতহগ্রহ, (১১) সুলাপন্ভি। 

1৩ 

নু্ধচল্পিতত, যাহা কাউয়েল কর্তৃক সম্পাদিত হইয়। অক্সফোর্ড হইতে ১৮৯৩ গরীষটানধ 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ পাওয়া যাঁয় না। প্রকাশিত গ্রন্থে সতেরটা সর্গ আছে; কিস্ক 
শেষের তিন সর্গ ও চতুর্দশ সর্গের কিরদংশ আদর্শ পুথির লেখক আসস্মতান্নন্দেল্ল রচিত। 

এই অমৃতানন্দ উনবিংশ শতাবীর প্রথমাংশের লোক। এই অমৃতানন্দের পুথিই কাঁউ়েল 
সম্পার্দিত বুদ্ধচরিতের একমাত্র অবলম্বন । পুথির শেষে অমৃতানন্দ লিখিয়াছেন_ সহ 

শ্রান্িম্থ্য নো লক্ষ) চিতুঃ২নর্গহ চ নিনর্টিভস্ম্। বুদ্ধচরিতের চীনীয় অন্তবাঁদে 

আটাঁশটা সর্গ আছে। এতদিন ধারণ! ছিল যে, চীনীয় অঙ্গবাঁদটী ঠিক যথাযথ নহে,_-উহীতে 

মূলকে ফেনানো হইয়াছে। মহাঁমহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাজে বুদ 
চরিতের কিন্ত এক প্রাচীন (প্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের) অসম্পূর্ণ হস্তলিপি পাইয়াছিলেন। 

তাহাতে নবম সর্গে অতিরিক্ত সাড়ে এগারটী শ্লোক পাওয়া গিয়াছে। সেগ্লোক কটা 

কাউয়েলের সম্পার্দিত পুস্তকে নাই, অথচ চীনীয় অন্থ্বাদে আছে [”% বত 115. ০106 
130001)908119”, 1100. 17515105580 510851115 10011181 01005 /5515961050০10 

9€73৩7821, 7909 ] 1 ইহা! হইতে জানা যাঁইতেছে যে, টীনীয় অঙ্থ্বাদ যথাযথ, এবং কাউয়েল 
প্রকাশিত বুদ্ধচকিত খুবই অসম্পূর্ণ। সেই সাড়ে এগারটী গ্লোক এখানে তুলিয়া দেওয়া গেল। 

জান্ব,নদং হমমিব প্রদীপ্তং বিষেণ মংযুক্তমিবোভিমানসম্। 
গ্রাহাকুলং চ স্থিরমণরবিন্দং রাজ্যং হি রম্যং ব্যসনাশ্রয়ঞ্চ 1১১। 

ইশ্খঞ্চ রাজ্যং ন নুখং ন ধন্ধ্যং পূর্বে তথাজাতঘ্বণা নরেন্ত্রাঃ। 

বয়ঃপ্রকর্ষেহপরিহায়ছুঃে রাজ্যানি যুক্ত বনমেব জগ 1৪১ ক॥ 
চিরং হি মুক্তানি তৃণাণ্যরণ্যে ভ্রিষংকবে। (?) রত্বমিবোপগ্প্তঃ | 
সহোধিতং প্রীন্বুলভৈ নঁ চৈব দোধৈরদৃশ্ঠেরিব কৃষণসর্পৈঃ 0৪১ খ॥ 
শ্লাঘ্যং হি রাজ্যানি বিহায় রাজ্ঞাং ধর্মাভিলাষেণ বনং প্রবে্টম্। » 

 সতগ্নপ্রতিজ্ঞস্য ননৃপপন্নং বনং পরিত্যজ্য গৃহং প্রবেষ্টম্ 18১গ॥ 



অশ্বমঘোষের মহাকাব্যদয় ১৬৯ 

জাতঃ কুলে কোইপি নরঃ সসত্তে1 ধর্াভিলাষেণ বনং প্রবিষ্টঃ | 

কাষায়মুৎস্জ্য বিমুক্তলজ্ঞঃ পুরন্দরস্ত।পি পুরং শ্রয়েত ॥৪১ ঘ॥ 

লোভাদ্ বিমোহাদথবা ভয়েন ষে। বাস্তমন্নং পুনরাদদীত। 

লোভাৎ স মোহাদথবা ভয়েন সম্তজ্য কামান্ পুনরাদদীত ॥৪১ ঙ॥ 

যশ্চ প্রদীপ্তাচ্ছরণাৎ কথঞ্চিৎ নিক্ুম্য ভূয়ঃ প্রবিশেৎ তদেব। 
গাহস্থ্যমুতস্থজ্য স দৃষ্টদোষো মোহেন ভূয়োইভিলষেদ্ গ্রাহীতূম্ ॥৪১ চ॥ 

বহ্ধেশ্চ তোয়স্ত চ নান্তি সন্ধিঃ শঠম্য সত্যস্ত চ নান্তি সন্ধিঃ। 

আার্্যস্ত পাপস্ত চ নাস্তি সন্ধিঃ সামস্য (1) দণ্স্য চ নান্তি সন্ধি; 1৪১ ছ॥ 

যা চ শ্রতিঃ মোক্ষমবাপ্তবস্তো নৃপা গৃহস্থা ইতি নৈতদক্কি। 

সামপ্রধানঃ কচ মোক্ষধর্নো! দগুপ্রধানঃ ক চ রাজ্যধর্দু; 08১ জ॥ 

শমে রতিশ্চেৎ শিথিলঞ্চ রাজ্যং রাজ্যে মতিশ্চেৎ শমবিপ্লবশ্চ। 

শমশ্চ তৈক্ষ্যঞ্চ হি নোপপন্নং শীতোঞয়োরৈক্যমিবোদকাষ্ন্যোঃ 08১ ঝ॥ 

ত্লিশ্চয়াদ্ বা বন্ুুধাধিপাস্তে রাজ্যানি মুক্তা শমমাগুবস্তঃ। 

রাজ্যার্দিতা বা নিভৃতেন্দিয়ত্বাদনৈষ্টিকে মোক্ষকৃতাভিমানাঃ॥8১ এ ॥ 

তেষাং রাজ্যেইস্ত শমে! বথাবৎ প্রাপ্তা বনং মোহমনিশ্চয়েন | 

(ছিত্বা হি পাঁশং গৃহবনধুঙ্গং মুক্ত; পুন নপ্রবিবিক্ষুরম্মি 0৪১ ট। 

দ্ধচরিতের প্রথম সর্গের প্রথম কয়েকটা শ্োকও প্রক্গিপ্ত। ইহা! চীনীয় এবং তিব্বত 

অন্নবাঁদে পাওয়া যায় না। এই শ্লোকগুলি নিরপেগভাবে বিচার করিলেও ইহাদের প্রকষিপ্তত। 

ধরা পড়ে। কাঁব্যের আর্ত হইয়াছে ভর শব লইয়া_শরিস্: পল্সাহ্ছ্যাৎ শিদখদ্ 

নিধাতৃজি।' মৌন্দরননে অশ্বঘোষ এই গ্রথা অবলম্বন ক্ররেন নাই। কালিদাসও 

নয়।, ভারবিতেই প্রথম পাওয়া যায--শ্রিস্ল: কুলমপাম্ অশ্থিপস্যা পালনীম্্। 

|॥৪॥ 

মহাঁমহোঁপাঁ্যায় প্রয়ুক হরগ্রসাঁদ শীল্ী মহাশর সৌন্দল্রনল্দ বণাব্যয নেপালে 

আবিষ্কার করেন। তাঁহার সম্পাদকভায় ইহা এসিয়াটাক সোসাইটি কর্তৃক ১৯১* ্ষ্টাবে 

প্রকাশিত হইয়াছে । এই কাব্যৈর কোঁন চীনীয় বা তিব্বতী অঙ্গবাদ নাই। কফাব্যাংশে 

সৌন্দরনন্দ বুদ্ধচরিতের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । খুব সম্ভব ই কবির পরবর্তী রচনা । বাঙ্গালা দেশে 

২ 



১৭০ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 

এই কাব্যের এককালে সমাদর ছিল বলিয়! বোধ হয়) কারণ, সর্বানন্দ( ১২শ শতক) তাহার 
অমরকোধের টাকায় ইহা হইতে গ্লোকাংশ উদ্ধত করিয়াছেন ( সম্পাদকের ভূমিকা দ্রব্য )। 

মধ্য এসিয়ার তুয়ফান প্রদেশে আবিষ্কৃত কতকগুলি তালপত্রের পুখির টুকৃরা জোড়া 

দিয়া বালিন বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক ডক্টর লযুডার্স ([,150619) একটা অমূলা গর 
আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পুশ্পিকা অংশ হইতে জাঁনা গিয়াছে যে, ইছা 
অসম্নোষ্ব-বিরচিত শ্পাল্ীপুক্র-প্রকল্পপ। (অথবা স্পালসদ্বভীপুজ্ৰ 
প্রকল্প) নামক একটা নাটক। নাটকটীর খণ্ডিতাঁংশ বাঁলিন হইতে প্রকাঁশিত হইয়াছে 
[ 1060015, 1310015060৩ 130001515(1501)61 10181061) 1011 ]। নানা দিক দিয়া 

এই আবিষ্কারটী অপূর্ব । 
॥ ৬] 

বল্রীজ্দ্রবচনসমুচ্চক্্র, স্ভ্ডীম্বিতাবলী প্রভৃতি কাব্য-সংগ্রঃ 
গ্রন্থে অশ্বঘোষের বলিয়৷ কতকগুলি কবিতা উদ্ধত করা আঁছে। একটা ব্যতীত সেগুলি 
বর্তমানে প্রচলিত অশ্বঘোষের কোন বইয়ে পাওয়া যায় না। ভর্ভৃহরির শতকগুলিতে 
এই ্ সোক কতকগুলি ধর! আছে। 

মধু তিষ্ঠতি বাচি যোধিতাং হৃদয়ে হালহলং মহদ্ বিষম্। 

সৌন্দল্রনন্দেল্প [৮৮ ৩৫] এই ঙ্লোকার্ধটী তর্তৃহরির লৈৈল্লাগযস্ণতকে 
আছে। বল্লতদেব স্ভ্ভাম্বিতান্বলীতে [৩৩৮০] যে ্লৌোকে এই অংশটুকু 
আছেঃ তাহাকে কালিদাস ও মাঁঘের যুক্ত-রচন! বলিয়া! উল্লেখ করিয়াঁছেন। 

আবাহুদ্গতমগ্ডলা গ্ররুচয়ঃ-্সন্নদ্ববন্ষ:স্থল1£ 

* সোম্বাণো ব্রণিনো বিপক্ষহৃদয়প্রোন্নাথিনঃ কর্কশাঃ। 
উতস্থ্াস্বরদৃষ্টবিগ্রহভরা যস্ত শ্মরা গ্রেসরা 
যোধাঁ বারবধৃস্তনাশ্চ ন দধুঃ ক্ষোভং স বোঁহব্যাজ্জিনঃ। 

এই গ্লোকটা কবীত্দ্রন্বচ্রন-সম্মুচ্ল্ত্ে ২] আছে। স্সুভান্ষিতাহলীতে 
[৭৪] এবং রামনের কাব্যালক্ষান্রন্ুত্রন্রতিল্প টীকান্্র [৪ ৩৭] ইহ 
অজ্ঞাত কবির বলিয়! উল্লিখিত আছে। 

জয়স্তি জিতমৎসরাঃ পরহিতার্থমত্যুগ্ভতাঃ 
পরাভ্যদয়ন্ুস্থিতাঃ পরবিপত্তিখেদাকুলাঃ | 



অশ্বমঘোষের মহাকাব্যদয় ১৭১ 

মহাপুরুষসৎকথাশ্রবণজাতকৌতৃহলাঃ 
সমস্তদুরিতার্ণবপ্রকটসেতব: সাধবঃ ॥ 

এই কবিতাটা গভডান্বিতাঁবলীতেে [ ১৯৮] আছে; 

কদধিতস্তাপি হি ধৈ্ধ্যবৃত্তে বু্ধে বিনাশো। ন হিশঙ্কনীয়ঃ। 

আধঃকৃতন্তাপি তনূনপাতে। নাধঃ শিখ! যাঁতি কদাচিদেব ॥ 

ভ্ুন্ডাম্িতাব্রতলী [ ৫২৮] এবং ভতৃহরির বেল্পাগ্যশতক্ষে [1৫] এই 

গ্লোকটী পাওয়া যায়। ম্পাক্জশ্রল্থপন্ধততিতেও [২২৭] ইহা ভর্ৃহরির বলিয়া 

উল্লিখিত আছে। 

জাতাশ্চ নাম ন বিনঙ ক্ষ্যন্তি চেত্যযুক্তম্ 
উৎপাদ এব নিয়মেন বিনাশহেতুঃ। 

তুল্যে চ নাম মরণব্যসনোপতাপে 

ৃত্যুর্বরং পরহিতাবহিতাশয়স্ত ॥ লুভাম্বিতালী [৫২৯]। 

নৈবাকৃতিঃ ফলতি নৈব কুলং ন শীলং 

বিদ্কা সহশ্রগুণিত ন চ বাঁগ.বিশুদ্ধিঃ। 

কর্্মাণি পূর্ববশুভসঞ্চয়সঞ্চিতানি 

কালে ফলস্তি পুরুষস্ যখৈৰ বৃক্ষাঃ ॥ 

_ স্ুভ্ডাম্বিতাবলী [৩১০০]। বৈল্লাগ্যশতক্কেও [৯৪] এইটা 

পাওয়া যায়। 

ব্যায়স্তক্নপি কশ্চিদর্থিতফলপ্রাপ্তেরভাগী ভবেং 

সর্ধবারস্তনিরুদ্যমোহপি লভতে কশ্চিদ্ যথেষ্টং ফলম্। 

হস্তাৎ কন্তচিদাশ্ড নশ্যতি ধনং তেনাপরো যুগ্গ্যতে 

বালোগ্মত্বজড়োপমন্ত হি বিধে নরনাবিধং চেষ্টিতম্॥ 

ুভ্ান্িতাব্বলী [ ৩১৪২ ]। 

| ৭॥ 

রায়মুকুটকুত পদচত্দিক্ষাম্্র এবং সর্ধানন্দ-বিরচিত ভীকাপব্ধধত্ছে ( এই 

ছুইটাই অমরকোষের টীকা!) ক্পীন্দল্লননম্দ্দ হইতে একটা কোক ' ১১ ২৪) এবং 



১৭২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল! 

বুক্ষচ্ল্লিত হইতে একটী শ্লোক (৮, ১৩) তোলা 'আছে। বুদ্ধচরিতের এই স্লোকট 
উজ্জলদত্রুত উশ্াাদিন্তুজেল টীকাস্ত, এবং লিঙ্গভ্ডটরীস্ নামক অমরকোযেব 
অপর একটী টাকায় উদ্ধৃত আছে। 

* |॥৮॥ 

অশ্বঘোষ কালিদাসের প্রায় আড়াই শত, কি তিন শত বৎসর আগেকার লোক। 

অস্বঘো শ্রীষ্টায় প্রথম শতকে বর্তমান ছিলেন, আর কালিদাস চতুর্থ শতকে । অশ্বঘোষের 

কাব্য হইতে কালিদাস যথেষ্ট প্রেরণ! লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া! মনে হয | অশ্বঘোষের রদ" 

চরিতে সিদ্ধার্থের উপবন্যাত্রার বর্ণনার [৩, ১৩-২৪] সহিত কালিদাসের রঘুবংশে অজের বিবাহ 

সভায় যাত্রা [ "১ ৫-১২] এবং কুমারসস্তবে শিবের বিবাঁহসভায় যাত্রার বর্ণনার সঙ্গে ভাবে ও 

ভাষায় চমৎকার সৌসাদৃশ্ঠ আছে [0০০11 7160806 (0 11)6 130001)9081102+ 0. » 111 

এবিষয়ে কালিদাস যে অশ্বঘোষের নিকট খণী, এ কথা অস্বীকার কর! চলে না । 

এই দুই মহাকবির রচনার মধ্যে ভাষাগত ও উপমাগত মিলও অনেক দেখা ঘায়। 

সেগুলি এখানে দেখাইতেছি। 
(ক) দিস্পঃ প্রসেদূঃ প্রত্ভ্ নিশাক্ল্র৪ [ বুদ্ষচরিত ১৩, ৭৩17 

দিল্পঃ প্রসেদুত্, জব্ুতো বনু সহখাত [ রদুবংশ ৩, ১৪ | 
(খ) নন্বহ আস্তে! লীগুমিদিহ আপ্পুশ্চ [বুদ্ধচরিত ১০ ২৩] 

লব অহ়ও কাভ্তন্সিদহ নপুশ্ভ [ রঘুবংশ ২, ৪৭ ]। 

গ) প্র্মদনাম্ অগতিল্প.নন বিদ্যাত্ে [ সৌন্দরনন্দ ৮, ৪৪ 1. 
নোন্পথানাম্্ অগতিলংক্ম লিদ্যত্ে [ কুমারসন্তব ৫, ৬৪ || 

(ঘ) ধাতোলশিন্রিন্যাখাতে পাইিতোহক্ষল্পচিস্তক্কৈঃ 
[ সৌন্দরনন্দ ১২১ ৯] 

প্রাতোঃ ভান ইবাদেস্ণৎ সুগ্রীবৎ, সঙ্যবেশস্্র 
[ রঘুবংশ ১২, ৫৮] 

($) ক্কিম্ম অত্র ভিত জ্যার্ি বীতমোহঃ বনং গতঃ [ সৌন্দরনন্দ ১৬১ ৮৪ ]- 
কিম অত্র চিত্রহ, ব্য কামনর্ভং [ রঘুবংশ ৫১ ৩৩ ]1 

(6) নাপি হ্যব্ৌ নন তক্ছো [ সৌন্দরনন্দ__সম্পাদকের ভূমিকা! জ্টব্য 1 

শৈলাধিরাজতনরা নন জ্বম্থৌ নন তঙ্ছো [কুমারসন্তব ]। 
(ছ) মহাত্মনি তৃহন্ুপপজ্ৰম্ম এত | [ বুদ্ধচরিত ১, ৬* 1 



(জ) 

(ঝ) 

অশ্বঘোষের মহাকাবাদয় ন্ 
সর্বং সথে জম্য্যুপজ্হ্ এতঙু [ কুমারসস্ভব ৩, ১২ ]1 
প্রত্যন্থনেস্বনুন্িঃ [ সৌনরনন্দ ৫, ১৭] 
ূঢ পর প্রত্যব্জলেন্সনুভিঃ [মীলবিকারিমিতর প্রস্তাবনা ]। 
বাতেক্সিতঃ পলবতামল্লাগঃ কণিকার: [ সৌন্দরনন ১৮, ৫] 
গলবন্নীগতাতসী প্রভা পতঙ্গল্ত [ রঘুবংশ ২, ১৫], এবং_ 
লাতেজিতগললম্খাঙ্গুলীভিরিতস্ততন্থরয়তি [ শকুন্তলা, প্রথম অন্ক 11 
স্তলভিন্সহার।: [ মৌন্দরনন্দ ১০, ৩৬] 
স্তননন্িআবন্কলা [ কুমারসন্তব ৫১ ৮৪] 
কর্ণান্কুলান্ অবতংসকাংস্চ প্রত্যহীভিতান্ন ইব কুগুললানাম্ 

[ সৌন্দরনন্দ ১০, ২০ ]-- 

প্রত্যহীভিতাম্্ অপি তাং সমাথেঃ [ কুমারসন্ভন ১, ৬৯]। 
বিশীর্গগুজ্পস্তবক্কা! লত্তেল [ মৌন্দরনন্দ ৬ ২৮] 
পর্ধ্যাপ্রপুস্পত্ভববক্গাবনআ সঞ্চারিণী পল্লবিনী ভতেন্ল [কুমাবমন্তুব ৫, ৫৪ ] 
শ্রুত শুমহতা শ্রমণেন [ সৌন্দরনন্দ ৯, ৫০ ]-_ 
সরস্বতী শ্রততহমহতাহ মহীয়ভাম্ [ শকুষ্ণলা, ভনস্বাকা || 
সুখেনন সাচীক্কুতকু গুলন [ সৌন্দরনন্দ ৪৯ ১১] 
সাচীক্কৃত চাকুলক্ভন: [ রদুবংশ * ১৪] 

॥৯॥ 

ৃদ্ধরিত ও সৌন্দরন্দের কয়েকটা শ্লোকে ভগবদ্গীতান্ কোন কোনও 
শ্লোকের বেশ স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাঁয়। যথা।__ 

(ক) ব্রবীম্যহমহং বেলি গচ্ছামাহমহং স্থিতঃ | 

ইতীছৈবমহসঙ্কারস্নহস্কার বর্ততে ॥ 

[ বৃদ্ধচরিত ১২ ২৯ ]-- 

তুলনীয় ভ্ডগবদগীতা। ১৬, ১৩ ১০। 

(খ) প্রাপ্পোতি পদমক্ষরমূ [ বৃদ্ধচরিত ১১+ ৪১ ]--. 

তুলনীয় ভ্গনদ্গীতা ২, ০৯; ১০, 9) ৯৮ 0৬. 
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(গ) মনোধারণয়া চৈব পরিণাম্যাত্মববান্ অহঃ। 

বিধুয় নিদ্রাং যোগেন নিশামপ্যতি নাময়েৎ ॥ 

, [ সৌনরনন্দ ১৪, ২৯] 
তুলনীয় যা নিশা সর্বভূতানাং তস্াং জাগণ্তি সংঘমী [ ভগবদগীতা ২, ৩৯]। 

(ঘ) বিষয়ৈরিন্দ্িয়গ্রামো ন তৃণ্িমধিগচ্ছতি । 

অজত্রং পূর্য্যমাণোহপি সমুদ্রঃ সলিলৈরিব ॥ 
[ সৌন্দরনন্দ ১৩, ৪, ]- 

তুলনীয় আপূষ্যমীণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্্রমাপঃ প্রবিশস্তি যদ্থৎ 
[ ভগবদ্গীতা ২, ৭০) ভ্রষ্টব্য, এ ২, ৬৪ ]। 

(৬) ততঃ স্বৃতিমধিষ্ঠায় চপলানি স্বভাবতঃ। 

ইন্ডিয়া পীন্দ্রিয়ার্থেভ্যো নিবারয়িতুমর্সি ॥ 
[ সৌন্দরনন্দ ১৩, ৩০1 

তুলনীয় তল্াদ যস্ত মহাবাহে! নিগৃহীতানি সর্ববশঃ। 

ইক্জরিয়াণীব্দরিয়ার্থেত্যস্তস্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্িতা ॥ 
[ ভগবদগীতাঃ ২১ ৬৮; এ ২, ৫৮]। 

॥ ১০ ॥ 

অশ্বঘোষের কাব্য দুইটীতে বাক্যাংশের এর্বং পাদ ব! পাদীংশের পুনরক্তির বাদ্য 

দেখা যার়। ইহা অবস্ত কবির শক্তিহীনতা! প্রমাণ করে না; কিন্তু ইহা হইতে বুঝা যায় যে, 

কৰি কাব্যকে প্রযত্বিশিষ্ট অথবা মার্জিত করিতে বিশেষ চেষ্টা করেন, নাই। কবিকি 

উদ্দেশ্ত্ে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা পরে করা যাইবে। এই স্থলে 

পুনরুকির দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । 

ক্ৃতাগ্তিন ক্যা নল্দঃ [ সৌন্দরনন্দ ১*, ৪৯ ) ১৮। ৩৯ 11 

ন চাত্র ভিত্র দি [৯ ৩]; ক্ষিম্ অত্র ভিতর ছি 
- [ উ ১৬১৮৪ ]। 

ল্াজেন জক্ষ্মীম অভিতাহ জিগীন্মন, [ও ১৬,৮৫1) লিভ 
লেমন, অঅভিততান্ন, জিগীমুঃ এ ১৭ ৫৬1 
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মুখ্খেন্ন সাচীক্কতকুশুলেন [$ ৪১৯) মুখ্ধেন তির্ধ্য ৬ অত- বুুগুলেনন [ ৬ ২]। 
গিক্সম্ ইত্যবাচ [ $৬,২, ) ১০১ ৪৭) বৃদ্ধচরিত ৭, ৩৭, ইত্যাদি ] স্বচ্গাৎস্য্যব্বাচ্গ [ সৌন্দরনন্দ ৬ ৩৮; ুদ্ধরিত ১ ৫৯]। ব্িশলাঞস শু [ সৌন্দরনন্দ ৬, ১২) ৭, ১২]। 
ন্বিস্রদ্ উৎপত্য & ১ ২৮]; লিস্রদ্ উশুপপাতি [8১৯৩] 
ইবাবভাজ্সে_[ এ ৫, ৫২, ৫৩১ ১০১৮) ১৭, ৬১ ]1 
আর্ষ্েপ আর্গেল-[ & ১৬ ৩৯) ১৭, ৩৪  বুদ্ধরিত ১১৮৪ ]। গৃহপরয়াপায স্মৃতি চক্ান্__[ সৌনরনন্দ ৫, ১১ 1) তত্বিপ্রয়োগায় মতি চাল [এ ১৭, ৪৪ ]; অর্থলাভায় মতি চক্কার ৪ ১৭১ ৫৬ ]; অভিনির্ধ্যাণ- বিধী মতি চক [বুদ্ষরিত ৫, ২১ 1) পরিনির্ববাণবিধৌ মতি চিকন [ এ ৫ ২৫] তুরগন্তানয়নে ক্মতিহ চক্কা্ল [ 8৫১৭১), ত্ধৈর্যাভেদায় মতিহ চকান্প[ & ১৩৩৪ ]। 
ব্ষাধিপা; সংপরিব্ার্থ্য তদ্ছুঃ [8 ১, ৩৬]; তত্ষুস্ড পলিবাশ্যৈনম্ [4৪৩৮], মহব্্যং সলিবাধ্য তত্ভুঃ [এ %৩৭]। 
লোকস্য কাট নহি তৃগডিল্লস্তি [ সৌনরনন্দ ৫, ২৩]; তেশাক্ষস্যা কাচ নন ন্বিতগ্ডিল্লভ্তি[ বৃদ্চরিত ১১, ১২]। 
ম্নম্ষানদাত- সৌন্দরননদ ১, ৪ 3 ১৮, ৫ ) বুদ্ধতরিত ১১ ২৬] 
ংনূস্পাদ্ঘতন-[ মৌন্দরনন্দ ১, ৬) বুদ্ধচরিত ৩, ১ ]। , 
মস্তি দৃ্ী অপুম্মাক্ষিপন্তযঃ [ সৌনদরনন্দ ১০, ৩১]) ভশ্ততা পুজ্যা- 

ক্ষিপ্ত [ বুনধচরিত ৪, ৬]। 
মদনৈক্ক্গার্থ্য সৌন্দরনন্দ ৪ ১ $১০১ ৩৫] 

" সোপ জ্রন্বৎ বারণবস্তিকোশম্ [বুদ্ধচরিত ১, ৬৫]) দৃষ্টা শুভ্োর্ণভ্রচবহ্ম 
আরতাক্ষম্[ এ ১০ ৯] সোর্পভ্ স্তহুমছুজালপাণিপাদ- শারীপুজপ্রকরণ ১৬]। 

অবিকৃথিতেন হিদয়েন আঁদংলো শ্রাত্রজিতবেধা  & ৮৬1) 
লেখার্ঘদ্ নাদের্শ্ অনন্চিতো বিদ্ষযন্ত্া মম প্রানি [সৌনরনদ ৬ ১৮। 
বগাসাহিএদাতসাম্্ [ & ১৯ ৩৮) বুদ্চরিত ৩, ১৬ ]1 
কৰি চিভল এই বিশেষণটী বোধ হয় খুব পছন্দ করিতেল। এী বিশেষণ হ্যাঁবে 
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বহুল প্রয়োগ করিয়াছেন। সমাসের মধোও যথেষ্ট প্রযুক্ত হইয়াছে। যথা- চিতনকুগ্ডল, 

চতনচিত্রচত্দ্রক্ষ, চলন্নুপুক্র, চল-্বোক্ডক,চললৌহ্দদ, চলাক্জন,, 
চিলেল্ষণ, ভলেন্দ্রস্্র চজনাল্ষ ৷ কালিদাসের কাব্যেও এই শ্রতিমধুর-বিশেষণটার 

অনতিবিরল প্রয়োগ আছে । যথা”_ 
সন্রতঙ্গং মুখমিব পয়ো! বেত্রবত্যা স্চল্লো্্ি [ মেঘদূত ২৪11 

|১১॥ 

অশ্বঘোঁষের লেখায় অনেক অপাঁণিনীয় বা আর্ষ প্রয়োগ 'আছে। ইচাঁর অধিকাংশই 

( বিশেষতঃ বুদ্ধচরিতে ) অবশ্ত লিপিকার প্রমাদ-জনিত। বুদ্ধচর্সিতের ভাঁষাঁর আলোচনা 

অন্যত্র করা হইয়াছে [ 5. 961১ 00 (1) 1300017708110 01 4১88811098১ 10081 

12150011051] 00811051155 1926 ]1 তৌক্জ তহক্কুত্তিল্ল অনেক পদ ও বাক্য 

অশ্বঘোষ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। আআবাশ্ব তহক্ষত্তেল্ল (15010 ১2119116) 

বিশিষ্ট বাক্যও অনেক আছে, যথ/,_ধ্িম্বগ্য |-আবাঁস ), ক্ুপ্ণন [শম্দর্ণ ] গন্তরী 

[-শকট ], লেশম্বভড [ইন্দ্র], আীচিতক্ক [- খণ) তষ্টব্য পাঁণিনি ৪, ৪১ ২১৭, 

তুত্ি্র [-অগভীর নিদ্রা ]. ন্বি্ভী [- ভীত 1 জিনাক্কত [-বিযুক্ত 7 ইত্যাদি। 

অশ্বঘোষ হনন্নস্ত ক্রিয়াপদ ও অসমাপিকাঁর অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। তিনি মহাঁকাবা 

দুইটীতে এই সকল সনন্ত পদের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন।_- 

যিযাসস্তি, পরীপ্স্তি, জিগীষ্তি, জিঘৃক্ষতি, অচিকীর্ধাৎ, অজিহীর্ষাঁৎ 

অবিবঙ্ষীৎ, অদিধন্ষীত, প্রবিবিক্ষতি, তিতীর্বতি, তিতীর্ষেৎ, অভিলিপ্রসে, 

চিক্রীষন্তি, চিকিৎসয়েৎ | চিকীর্যস্তও রিরক্ষিমস্তঃ আরুরক্ষত্তং জিহীরষন্ত, 

উজ্জিহীর্বস্ত , ঈপ্লস্ত * মুমূর্বস্তং দিৎসম্তও জিগীযস্ত,। নিশ্চিকমিষু মুমুক্ষু 

অমুমুক্ষু-, নিম্মুুক্ষু-। বিমুমুক্ষু- যিযাস্থ-, বিজিজ্ঞান্থ-, বুভুক্ষু-। পিপান্থ" 

তিতী্চ-, নিস্তিতীধ,-, দিদৃষ্কু, জিহীর্,, উজ্জিহীষু্ট অভ্যুজ্জিহীবু, শুকর 

প্রেগ্ন,, . অনীল্পমান-, জিগীষু-, জিদ্ৃক্ষ-, জিঘাংস্থ- বিজিঘাংসু-, দিধঙ্ষু। বিবৎনু" 

শিশয়িমু-, বিবক্ষু-, প্রবিবক্ষু” মুমূর্ষু” জিজী খিষু-» বিবিস্কু-প্রবিবিক্ষু- উৎসিন্থক্ষ” 

পিপঠিষ-, জিজাগরিযু-, চিকীর্ুন, যুযুতস্থ-। দিদৃক্ষা চিকীর্যা, *জিঘাংসা 

বিরক্ষা, প্রবিবক্ষা, ডি জীবিষাঁ, বিবৎসা, নিশ্চিক্রমিষা, দিৎসাঁ, বুভূৎসা, জিগীযা' 



অশ্বঘোষের মহাকাব্যদ্বয় ১৭৭ 

অন্কুজিত্বক্ষা, বিনিনীষা, আরুরুক্ষা, প্রযিযাসা, তিতাড়য়িষা, ঈপ্সা, লিগ্দা, 
রিরংসা, তিতীর্যা, নিস্তিতীর্ষা, নিম্মুমুক্ষা, অনুজিঘৃক্ষুতা। 

ভট্টিকাব্যেও এত সনন্তের প্রয়োগ আছে কিন! সন্দেহ! 
অশ্বঘোষের কাব্যে ক্রিয়াপদের এতাদূশ বাহুল্য দেখা যাঁয় যে, স্থানে স্থানে 

তষ্টকাব্যকেও পরাজিত করে। যেমন, - 

ন চাজিহীর্ষাদ বলিমপ্রবৃত্বং ন চাচিকীর্ষাৎ পরবস্তভিধ্যাম। 
ন চাবিবঙক্ষীদ্ দ্বিষতামধর্্মং ন চাদিধক্ষীদ্ হৃদয়েন মনুযুম॥ 

[ বুদ্ধচরিত ২, ৪৪ ]। 

নাধ্যৈষ্ট ছুঃখায় পরস্য বিদ্যাম্। 
জ্ঞানং শিবং বত্ত, তমধ্যগীষউ ॥ [8২৩৫] । 

রুরোদ ময় বিরুরাঁব জগ্র৷ বত্রাম তস্থৌ বিলাপ দধ্যো। 
চকার রোষং বিচকার মাল্যং চকর্ত বন্ত,ং বিচকর্ষ বস্ত্রম্॥ 

[ মৌন্দরনন্দ ৬ ৩৪ ]। 
॥১২॥ 

সম্ভবতঃ অস্ববোষ ীম্কল্লননল্দ্ত এবং বুল্ষচল্পিতত ঠিক কাঁব্য হিসাবে রচনা 

করেন নাই। এই ছুইটা বৌদ্ধধর্মের মুলকথা কাঁবোর আবরণে প্রচারের উদ্দেস্টে রচিত 
হইছিল বলিয়! বোধ হয়। হয়ত সৌন্দ্রনল্দ রচনার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের 

সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া, যেমন ভট্টিকাঁব্য রচিত হইয়]ছিল। কিন্তু এই মকল বাধা মত্বেও কাব্য 
ছুইটাতে--বিশেষতঃ সৌন্দরনন্দে_-অশ্বঘোঁষের অসাধারণ কবিত্ব-শক্তি হিচ্ুঙিত হুইয়াছে। 
সমগ্র সংস্কত-সাহিত্যের মধ্যে শুধু কালিদাস ভিন্ন এই রকম অসামান্য কবিত্ব শক্তির 
অধিকারী কেহই 'ছিলেন না-_এই কথা খুব দৃঢ়তার সহিত হষ্লা যাঁয়। এমন কি, কবি- 
কুলগুরু কাঁলিদাসও স্থানে স্থানে অশ্বঘোঁষের উপমা ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারেন নাই । 

নিম্োদ্ধত প্লোকগুলি হইতে অশ্বঘোঁষের কবিত্বশক্তির পরিচয় কিছু পাঁওয়া যাইবে। 

(ক) ততঃ সবালার্ক ইবোদয়স্থঃ সমীরিতো বহ্ছিরিবানিলেন। 

ক্রমেণ সম্যগ্ ববৃধে কুমারস্তারাধিপঃ পক্ষ ইবাতমস্থে | 

[ বুদ্ধচরিতর ২১ ২ || 

ও 
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ইহার সহিত তুলন! করুন কাঁলিদাসের 

পুপোষ বৃদ্ধিং হরিদশ্বদীধিতেরমুপ্রবেশাদ্ ইব বালচন্দ্রমাঃ॥ 

ছু [ রধুবংশ ৩১২২ ] | 

এবং--পুপোষ লাবণ্যময়ান্ বিশেষান্ জ্যোতস্মাস্তরাণীব কলাস্তরাণি ॥ 

[ কুমারসম্ভব, ১১২৫] 

(খ) সুজাতা বুদ্ধের নিকট আহার লইয়া আসিয়াছেন। কবি তাহার বর্ণনা 
করিতেছেন,_ 

সিতশঙ্খোজ্জলতুজ| নীলকম্বলবাসিনী। 
সফেনমাল। নীলাদ্ুর্ধমুনেব সরিছ্বরা ॥ | বুদ্ধািত ১২, ১০৭ ]| 

তুলনা করুন-_ 

অস্যাবরোধস্তনচন্দনানাং প্রক্মালনাদ্ বারিবিহাবকালে। 
কলিন্দকণ্থ! মথুরাং গতাপি গল্পে শ্মিসংসক্তলেব ভাতি ॥ 

[ রথুবংখ ৬১ ৪৮ 11 

(গ) হিমালয়ের বর্ণনায় কবি বলিতেছেন১-- 

বঙ্নায়তে তত্র সিতেহপি শৃঙ্গে সংক্ষিগুবর্থঃ শয়িতো ময়ুরঃ | 
ভূজে বলম্যায়তপীনবাহো বৈদদুধ্কেয়ুর ইবাবভাসে ॥ 

[ সৌন্দরনন্দ ১০১ ৮ ]। 

ইহার সহিত তুলনীয়_ 

শোভামদ্রেস্তিমিতনয়নপ্রেক্ষণীয়াং ভবিভ্রীম্ 
অংসন্তান্তে সতি হুলভৃতে। মেচকে বাসসীব ॥ [ মেঘদৃত ৫৯ ]। 

(ঘ) কাসাঞ্চিদাসাং বদনানি রেজু ধনাস্তরেভ্যশ্চলকুগ্ডুলানি। 
ব্যাবিদ্ধপর্ণেভ্য ইবাকরেভ্যঃ পল্লানি' কাদম্ববিঘট্রিতানি ॥ 

[ সৌন্দরনন্দ ১০১৩৮ ]। 
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অর্থালঙ্কারের় মধ্যে অশ্বঘোষ উউপপন্মা এবং উঞ্প্রেক্ষাল্জ প্রয়োগই বেশী 
করিয়াছেন । অন্তান্ত জটিলতর অলম্কারেরও অবশ্থ অসস্ভাব নাই। শবাঙ্কারের মধো কবি 
অনথপ্রাস ও যমকের খুব ভক্ত ছিলেন। তবে সে মক অর্বাীন সংস্কৃতকাব্য প্রযুক্ত উৎকট 
যমক নহে । কালিদাসের মধ্যেও এইরূপ মৃু যমকের প্রয়োগ দেখা যাঁয়। 

(ক) সল্লাজশুহথ মুগল্লীজগামী .গাঁজিরং তন্ মন গবৎ প্রবিষ্ট: । 
তলক্ষঘীবিযুকোৎপি শরীরললঙ্গ্্যা চক্ষ,ংষি সর্বাশ্রমিনাং জহার ॥ 

[ বুদ্ধচরিত ৭, ২]। 

তুলনীয়_ 

ততো ম.গেজ্দ্স্ত মগেন্দ্রগামী ধার ধ্যাত শশলসহ শশল্পণ্যঃ। 
জাতাভিহ্মঙ্জে। নৃুপতি নিষঙ্গাদ্ উজ্জর্ত,ম এচ্ছৎ প্রসভোদ্্লুতারিঃ | 

[ রঘুবংশ ২, ৩*]। 

(খ) স! প্যরাগং বসনং বসান। প্মাননা পাজ্সদলায়তাঙ্ষী। 

পছ্স! জিপদ্ঘা গতিতাঁচলাক্ষী শোধ গ্াাভান্রগিবাতপেন ॥ 

[ সৌন্দরনন্দ ৬ ২৬]। 

(গ) স্থিতে বিশিষ্টে ত্বয়ি সংশ্রক্তে শ্রাষ্সে যথা নবায়ী বহুস'দি্ণহ লিশহম্। 
ঘথ! চ লব্ধ ব্যসনক্ষম্থাৎ ক্ষহ্মৎ বজামি তন্ মে কুর শংনতঃ লত2। 

| উ্ ১০)৫৭]। 

তুলনীয়_ 

বযস্থিতসিদ্ধুম অনীরষ্পনৈনৈ2 »্খনৈনৈয় অমরলো কবধূজজনৈপ্ল ছানৈ2। 
ফণভৃতাঁম্ অভিতে! নিবিত ত£হ ততহ দরিতরমালতাবনু জৈন? জু. লৈল2। 

[ কিরীতার্জুনীয় ৫, ১১ ]। 

॥১৩॥ 

কাব্য ছুইটীতে এবং খণ্ডিত নাটকটাতে এই ছন্দ:গুলি প্রযুক্ত হইয়াছে। 

অনুষ্ট ভ$ উপজাতি, বংশস্থ, মালিনী, শিখরিণী, বসস্ততিলক, পুশ্পিতাগ্রা, 
প্রহধিণী, হুচ্দরী, কচিরা, মুবদনা, শারদ লবিক্রীড়িত, শালিনী, হরিণী। 
অদ্ধরা, আধ্ধ্যা। 
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সৌন্দরনন্দে 'শারও তিন চার রকমের ছন্দঃ আছে। তক্মধ্যে একটী এই রকম--. 

সপ ৯ পপ শি সা শসসপ্পাসাশ স্পা (প্রথম ও তৃতীয় পাদ। 

সসপ্পাপসপপী সপ স্পা স্পস্ট পা শী স্পা সপশি ( ছিতীয় ও 

ৃ 
চতুর্থ পাঁদ)। 

অশ্বঘোষের প্রচলিত কাব্যে ক্ষষম্দ্শক্রণস্তাল্ল্ গ্রশ্নোগ নাই ; ভবে তত্তল্য জুস্সন্সিত, 

লতাবেল্লিতক্কেল্স প্রয়োগ আছে [সৌন্রনন্দ ৭৭৫২ ]| ইহার পাদবিভাগ 
এই বকম,__ 

পর. উপ. সস ১ রত | আর রণ আর পা জর উপ 

তঙস্স-স্পাদ্ ভিক্ু-লীল-থছ, আম গু-ক্ু- ভিত ম্বাহদেব 
৯ ররর উর 

প্র-্থাতঃ 

[ তন্মাদ্ ভিক্ষার্থ: মম গুররিতো যাঁবদেধ প্রযাতঃ | 

আগ্য গুরু অক্ষরটা ছাড়িয়! দিলেই ই! মন্দাক্রাণ্ডা ভুইয়া পড়ে । 

সৌন্দরনন্দের অপর একটা ছন্দঃ [ ১২৭ ৪৩; ১৩১৫৩ ] এই বকম-- 

তঙস.সমাদ্ এ লাম্ আব-কুপ্ণ-ল- ক- ল্রানলীম্ অল্লী।ম্ 

[ তম্মাদেষাঁমকুশলকরাণামরীণাম্ ]। 

এই ছন্দের শেষে একটা লঘু ও ছুইটী গুরু অক্ষর যোগ করিলেই ইহা মন্দাক্রা্জ 
হইয়া পড়িবে। « 

মন্দাক্রান্তা ছন্দের প্রথম প্রয়োগ হরিষেণ কত সম্মুগুগ্ডে ও্রস্পভ্ভিতে। 
মহাভারতের প্রক্গিপ্ত অংশেও পাওয়া যায়। কালিদাস সম্ভবতঃ হলিষেণের সমসামরিক 

ছিলেন । খুব সম্ভব হয়ত কালিদাসই মন্দাক্রাত্তা ছন্দের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কালিদাম 

যদি সমুদ্রপুপ্তের গ্রশস্তি হইতে এই ছন্দ পাইতেন, তাহ! হইলে ইহ! অবস্থাই তিনি কুমারসম্ভবে 
পরশ্নোগ করিতেন, কারণ এই ছন্দটা খুবই ললিত, এবং ইহা! কালিদাসের খুবই প্রিয় ছন্দ 
ছিল বলিয়া মনে হয়। ক্কুক্মাল্রসম্ভন্ব কালিদাস্রে যদ্র-রচিত কাব্য ? অতএব এই ছনোর 
অস্তিত্ব তীহার জানা থাকিলে তিনি ইহার প্রয়োগ অবশ্তাই করিতেন। কালিদাসের 

লেখার মধ্যেই এই ছন্দের পরিণতির একটা ইতিহাস পাওয়া যায়। 'মালাবিক্কাণ্রি 
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হিতে এই ছন্দ: বেশ সুললিত নহে; একটু বিষম, চেষ্টারুত বলিয়া বৌধ হয়। বিশ্রু 
মোর্্বম্পীস্্, অভিজ্ঞান-শবুহ্ল এবং ল্রচ্যুবস্শে, মন্দাক্ান্তীর গর পর 
উন্নতি হইয়া মেহদূতে ইহার চরম পরিণতি হইয়াছে। হয়ত মেহাদূতি কবির শে 
বয়সের রচনা । 

॥ ১৪ ॥ 

মৌন্দল্রন্মন্দে কৰি মিত্রাক্ষর ছনের প্রয়োগ বহস্থছলে করিয়া গিয়াছেন। এই 
প্রয়োগ ল্লামাস্বণে (বিশেষতঃ অর্বাচীন অংশে ) খুবই পাওয়া যায়। 

দরীচরীণাম্ অভিসুন্দরীণাম মনোহরশ্রোণিকুচোদরীণ।স্। 
বন্দানি রেজুদিশি কিন্নরীণাং পুষ্পোৎকিরাণামিৰ বল্লরীণ|ম্ ॥ 

[ মৌন্দরনধধ ১০) ৮৩ ]। 

ততো মুনিস্তং গ্রিয়মাল্যহারং বসন্তমাসেন কৃতাভিহারম। 
নিনায় ভগ্রপ্রমদাবিহারং বিদ্যাবিহারাভিমতং বিহারম্। [৬ ৫,২০]। 

এই স্লোকটীতে প্রথম ও দ্বিতী, এব: তৃতীয় ও চতুর্থ পাঁদে মিল আছে - 

গুণবতন্থ চরস্তি ভর্তৃবদ্ গুণহীনেযু চরস্তি শক্রব। 
ধনবৎস্থু চরন্তি তৃফয়া ধনহীনেযু চরস্থ্যবজ্ঞয়া॥। [৮.৪ ]। 

লুদ্ধল্লিত্ে কেবল এই ছুটা গ্লে।কে খিল দেখিতে পাওয়া মাঁয় - 

বচ্ছেশ্চ তোয়স্য চ না্তি সন্ধি: শঠস্ত সত্যন্ত চ নাস্তি সন্ধিঃ। 

আধ্যস্ত পাপস্ত চ নাস্তি সন্ধিঃ সামস্য দণ্ডস্য চ নানি সন্ধি! ॥ 
[ ৯) ৪১]। 

লোভাদ্ বিমোহাঁদথব। ভয়েন যো বাস্তমন্ন পুনরাদদীত। 

লোভাৎ স মোহাদখবা ভয়েন সন্ত্যজ্য কানান্ পুনরাদদীত ॥ 
[৯১৪১ গ]। 

পাদমধ্যে মিলও মাঝে মাঝে আছে ।-- 

চলতকদম্থে হিমবন্লিতন্থে 

তরৌ গ্রন্থে চমরো৷ লম্বে। [ সৌন্দরনন্দ ১০১ ১১41 



১৮২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 

সন্থতবন্মা কিল সোমবন্ধা [এ৭, ৪২] 

সংরক্তকঠেরপি নীলকণ্গেঃ 

 তুষ্টেঃ প্রহৃষ্টেরপি চান্পুষ্টেঃ [ 4৭, ১১]। 

এই, বিষয়ে বিস্তৃতঠর আলোচনা বঙ্গীয় এসিয়াটাক সৌসাইটার পত্রিকায় প্রকাঁশিক 
হইয়াছে। 

শ্রীসবুকুমার সেন 



ন্কাক্উগঞস্স 
ব 

কাঠম্র প্রাচীনত্ত 
নেপাল-রাজবংশাবলীর মতে কাঠমণ্ড,র প্রাচীন নাম ছিল কাঞ্ডিগুর। কলিগুগের 

৩৮২৪ বৎসরে (- ৭২৪ খ্রীষ্টাবে ) রাজা গুণকামদেব নেপালের সিংহাসনে প্রতিঠিত হন। 
তিনিই কান্তিপুর নগরের প্রতিষ্ঠাতা। একদিন মহালক্ী পুজার জন্ত বনাভা উপবাস 
করেন। সেই দিন দেবী স্বপ্রে রাজাকে বিষ্ুমতী ও বাগ্মতীর সঙ্গমে নূতন নগর প্রতিষ্ঠা 
করবার আদেশ করেন। দেবীর খড়োর অন্গরূপে এই নগর নির্শীণের আদেশ হয়। 
নগরের নামকরণ হয় কান্তিগুর। এই কাস্তিগুরই বহুকাল ধরে নেপালের রাজধানী থাকে। 
পরে লক্ষমীনরসিংহমল্লদেবের সময় ( ১৫৯৫ খ্রীষ্টা্) এই নগরের নাম কাষ্ঠমগ্ডুপে পরিণত 
হয়। মতস্তেন্্রনাথের যাত্রার সময় এক নাগরিক “কল্পবৃক্ষে র সন্ধান পান। করবুক্ষ সাধারণ 

মাঙ্গষের দেহ ধারণ করে যাত্রা দেখছিলেন। নাগরিক তাঁকে চিন্তে পেকে পাকড়াও 

করলেন ও বর চাইলেন। বহুদিন থেকে তার ইচ্ছ। ছিল যে, গোটা একটা গাছের কাঠ 
দিয়ে পরিব্রাজক সঙ্ন্যাসীদের থাক্বার জন্ত একটী মণ্ডপ তৈরী করেন। সে কাজ 
সাধারণতঃ অসম্ভব বলেই তিনি কর্পবৃঙ্গের কাছে সেই বর চেয়ে বসলেন। করবৃদ্দ 
“তথাস্ত” বলে নিষ্কতিলাভ করলেন ও অন্তধধান হ'লেন। তারপর নাগরিক একটা গাছের 

কাঠ দিয়েই মণ্ডপ তৈরী করতে সমর্থ হ'লেন। এই অলৌকিক ব্যাপারের পর থেকেই 
কান্তিপুরের নাম বদলে গিয়ে কাষ্ঠমণ্ডপ হ'ল। কাঠমঠর প্রাচীন রাজগ্রাসাঁদের সামনে 
লোকে আজও সেই কাষ্ঠমগ্ডপ দেখিয়ে থাকে । সে মণ্ডপ এখনও পরিব্রাজক 

সন্ন্যাসীদের আবাসম্থল হিসাবে ব্যবত হয়। 

কর্পবৃক্ষের আবির্ভীবের কথা বাদ দিলেও এটা রাঁজবংশাবলী-রচয়িতার যে কপোল- 
০ শে আশ চপ চস পপ ৮ শপ সার সস ক ওক সার ও. 
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১৮৪ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 

কল্পিত গল্প, তাতে সন্দেহ নাই। তা” সত্বেও সকল গণ্ডিতই কাষ্ঠমগুপ নাম দে 
১৫৯৫ শ্রীষ্টাব্ধ থেকে প্রাচীন নয়, তাই মনে করে আস্ছিজেন। কিন্তু সম্প্রতি একখানি 
প্রাচীন পুথি আমার চোখে পড়েছে। নেপালের রাজকীয় পুম্তকলয়ে লক্ষ হোঁমবিধির 

একখানি প্রাচীন পুথি আছে। গ্রস্থকর্তা শৈবাঁচার্য্য তেজব্রন্ম। পুথি নেপাঁল সম্গৎ ৫৩১- 
১৪১১ গ্রীষ্টীৰে লিখিত। এই পুখির অন্ত্যবাক্যে কাষ্ঠমগ্ুপ নগরের নাঁম দেখা যাঁয়। 

শ্রেয়োহ্ত, সন্থৎ ৫৩১ বৈশীথ শিতনবম্যাস্তিথো 
লিখিতং ইদং শ্রাকাস্তমগ্ুপ নগরে শ্রীভীমদত্ত 
সোমশর্্ণা লিখিতমিদং।* 

নেপালী লেখক ?ট" বর্ণকে “ত” উচ্চারণ করত বলে কাস্তমণ্ুগ লিখেছে। বস্ততঃ শকান্তমণ্ডপ 
নগর শ্রকাষ্ঠমগ্ুপ নগর ব্যতীত অন্য কিছু নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কাষ্ঠমণ্ডপ নাম 
রাজ। লক্ষমীনরসিংহম্লদেবের আবির্ভাবের (১৫৯৫ খ্ীষ্টাব) প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বেও 
প্রচলিত ছিল। কিন্ত প্র সময়ের শিল্পালেখে ও পুথির অন্ত্যবাক্যে কাস্তিপুর নাদের 
উল্লেখ দেখা যাঁয়। ইহাঁতে স্বতঃই মনে হয় যে যুগবিশেষে ছুই নামই প্রচলিত ছিল।, 
পরবন্তী কালে কা্ঠমগ্ুপ নামই সার্বজনীন হয়ে ওঠে ও কান্তিগুর নাম রাজকীয় পুথিপধে 
পরিত্যক্ত হয়। প্রাচীন কাষ্টমগ্ুপ নগরের এক অংশ এখনও কান্তিগুর নামে পরিচিত। 
অন্ত অংশ কাষ্ঠমগ্ুপ নামে অভিহিত। এই অংশের রাজপথকে “আসন দোল, বলা হয়। 
“আসন টোল' নাঁমও বে প্রাচীন, ভা*তে কৌন মন্দেহ নাই। সম্থং ১০৩-৯৮৩ খ্ীষটা্ে 

লিখিত এক ক্রয়-বিক্রয় পত্রে *শ্রআাসমগ্ডপ টো'ল”-এর উল্লেখ আঁছ।' 

২ নহামছোপাধ্যায় জযুক হঃগ্রসাদ শাসী মহাণয়ও ত্রই পুথির বর্ণনা করেছেন। 4. ৫1411046 5/ 
17424141670 5০166ণু 01৫৮ 455. 00197067149 270201৮784৮ 1187279) 5441 115 পৃ ৮৪) কিছু 

তার বার করেকটা অ্রম রয়েছে । তীর বর্ণনার অন্ত্যবাকা এই ভাবে লিখিত হয়েছে-__*পরেয়াইস্ত সব £৩১ 
বৈশাধস্ত শিতমবম্যাং তিধো জিখিতমিদং প্রীকাস্তমণ্প নগরে ্রভীমদতত সোমশর্দ।পৌইলিখিৎ*। 

৩ ১৫৯৫ শ্রী£াৰের পরেও “কান্তিপুরী' নগরের উল্লেখ দেখ। যায়। শাস্ত্রী, 1)%4787৮ রাতে 

07212141120 19১, পার্ধিবাষ্ঠন চূড়ামণি-_( ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত ) “নেপালে বহু গীঠমগ্ডিতশিবে 

কান্তপুরী রাজতে।” পৃ. ১৯৬ পুঙ্গা কল্পগত।। ( লিশিত ১৬৯ হ্রীানে ) "কাস্তপুরীর রাজ! গ্রতাপমল্লের গুরু নারায়ণ 

ভাহকের পুধি।” পৃ ২৩ পিতৃতক্তিতরগ্িণী--( লিখিত ১৬৭৪ ধ্ীযাবে )--"কাস্তিপুর নগরে লিখিতৈষ! 1" 

৪ এই সব ক্রয্-বিক্রয়-পত্রের কয়েকখানি আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি। সব চেয়ে ধে গ্রাচীনখানার 

পরার এইরূপ-_শ্রেয়োহস্ত ১*৩ গৌষ গুরুতয়োদশা। ীবংবু-জ্রমারা প্রগাংগুল্যোশঃ প্রীজাসমন্তপট্টরেকে”"'*""” 
€ সন্বৎ ১*৩- ৯৮৩ ত্রীষ্টাৰ )। 



কাষ্টমণ্ডপ বা কাঠমতুর প্রাচীন ১৮৫ 
পূর্বেই বলেছি যে, বংশাবলীর মতে কান্তিপুর বা প্রাচীন কাষ্ঠমণ্ুপের প্রতিষ্ঠা 

রাজা গুণকামদেব। প্রতিষ্ঠাকাল--৭২৪ খ্রষ্টাৰ। পণ্ডিতের প্রায় সবলেই বংশাবলীর এই 
নির্দেশকে বিশ্বাসযৌগ্ায বলে ধরেছেন। সুতরাং গ্রী্টায় অষ্টম শতাবীর পূর্বে কাক্ছিপুর 
৭ কাষ্টমগ্ডুপের অস্তিত্ব ছিল না! বলেই মনে হয়। নেপাল উপত্যকার প্রাচীনতম 

উপনিবেশ লঙলিতপষ্টন (বর্তমান পাটন) এবং দেবপষ্টন | দেওপাটন | পঞ্ঠুপতিনাথের 
মন্দির দেওপাঁটনের অংশবিশেষেই প্রতিষ্িত। অষ্টম শতাঁবীতে অংশুবর্মণের শিলাীলেখসমূহে 
যে কৈলাসকূটের উল্লেখ পাওয়া যায়, তা এবং তৎপূর্ববর্তী লিচ্ছবিবাজ মানদেব কর্তৃক 
স্থাপিত রাঁজধাঁনী মানগৃহও সম্ভবতঃ দেওপাটনের অংশবিশেষে প্রতিষ্ঠিত ছিল।' 

দেওপাটন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সন্নিবেশ ছিল; এবং মনে হয়, গুণকাঁমদেবের সময় এই 
মন্নিবেশের বিস্তার আবশ্তক হয়। তখন বাগ্রতী ও বিষুমতীর সঙ্গমন্থলের দিকে অর্থাৎ 

দক্ষিণ-পশ্চিমে অগ্রসর হওয়া ব্যতীত উপায়ান্তুর ছিল না। কারণ, দেওপাটনের উত্তর-পূর্বে 

বাগতী পরিথারপে প্রবাহিত। জমিও অপেক্ষাঁরুত নীচু। নূতন প্রতিষ্ঠিত কানস্তিপুর নগর 

কালক্রমে কাষ্টিনির্শিত গৃহসমূছে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে এবং সেই জঙ্টই বোধ হয়, কাষ্ঠমণ্ডপ নাম 
সার্বজনীন হয় । 

নেপালের প্রাচীন ওুপনিবেশিক নেওয়ার জাতি এই স্থানকে অন্ত নামে অভিহিত 
করিত। শ্্রীষ্টীয় দশম শতাবীর ক্রয়-বিক্রয়-পতে ওরীযংবুক্রমায়াং গাংগুলঙের** উল্লেখ 

দেখা যায়। গাংগুলঙ্গ কাষ্ঠমগ্ুপের অংশবিশেষের নাম। শ্রীযংবুক্রমা কাষ্ঠঈমগুপের নেওয়ারী 

নাম। ললিতগটনও লঙগিতক্রামা" হিসাবে উল্লিখিত হয়েছে। নেওয়ায়ী ভাষায় 

কা্ঠমগুপের বর্তমান নাম €য়ে?। তিব্বতীরা কাষ্ঠিমগুগ নগরকে যংবু নামেই অভিহিত 
করেছে। গ্রী্টীয় একাদশ শতাবী থেকে ত্রয়োদশ শতাঁবী পর্যন্ত এই যংবু নগরের বোদবিহার- 

সমূহে অনেক বোদ্ধগ্রস্থ তিব্বতীতে অন্থবাদ হয়। লে সমন্ত অনবাদ তান-ুর়ের 
অন্তভূক্ত করা হয়েছে । যংবু নগরে বিহারসমূহে যে সমস্ত বৌদ্ধগরস্থ তিব্বতী ভাষায় অন্গবাদ 

হয়, তার তালিকা--0010161, 7775 4% 8514%-727% থেকে সংগ্রহ করে দেওয়া গেল 

চি ০০ পপ পপ সস বম পপ 
পন ৮. 

৫ 5. 16৮15 16 6251 11 পৃ ১৬, ১৩৮। 

৬। শাস্ত্রী যায় (08:92: 1101219 090 পু ৮) লিখেছেন।--076 ৯০: গাঙুল 15 2 [6৮০17 

৬১৫0, 216810106 1521 কিন্তু তা ঠিক নয়। 

৭| 5, [.8, [৩ 16791, 1) পু ৫৪. পা. টী. ২ । 

৪ 



১৮৬ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমাঁল। 

(পৃঃ) বুদ্ধস্ত স্তোত্রনাম। অন্ুবাদক- জেতকর্ণভদ্র ও সুর্য্যরাঁজ শ্রীভদ্র। স্থান 

য়ম্বু--নেপাল। 

(গু ১৬) পরমার্থসংগ্রহ নাম সেকোদ্দেশ টীকা । অন্থু-_কাশ্মীর দেশীয় ধর্ণাদর। 

স্থান-্রম্-বু। 

(গু ২৭) শ্রীচক্রসন্বরনামপঞজিক'। অঙ্.-দেবীকোঁট নগরের অভুল্যবজ্জ। স্থান-- 

র-পন্-ব-রেো! (4£%-/7%-%2/.76। বিহার যম্বু। : 

(পৃ ৩১) শ্রডাকার্ণবমহাযোগিনীতম্ত্রাজটাক! | অনু'-জয়সেন। স্থান-_লুন-গি- 
গু-পা (14000-2915-8190-09), যুতুত্যম্বু নগর। 

(পৃ ৫০) আীসঘঘরোদয়সাধন। গ্রস্থকার-নেপালী ক্গাস্তিশ্ী। অনু" শোংদেইয় 

স্থিরমতি। স্থান- নেপাল রাজধানীর গৌহম্ বিহার। 
(পৃ +৭-৭৮) ভিক্ষাবৃত্তি । গ্রন্থকার ডোহ্বীপাদ। অন্-_জেতকর্ণ ও হু্্যদও 

্রতদ্র । স্থান_যম্-বু। 

(পৃ ১৪৯) চতুরঙ্গসাঁধনটীকা। গ্রন্থকাঁর_-সমস্তভদ্র। অনু. নয়নস্ী। স্থান- 
নেপালের রাজধানী । 

(পৃ ২২৫) চর্য্যাগীতিনামকোষবৃত্তি । গ্রহ্থকার- মুনিদ্ভ। অন কীন্িন্্র। 

গ্বান--যম্-বু। 

(পৃ ২৫২) চিত্তরত্রবিশোঁধনমার্গফল | গ্রস্থকাঁর_-কাঁশ্ীরদেশয় শাক্য্রজ্ঞন 

'অন্গ--মৈত্রীঞ্ী। স্থান--নেপাল-যম্-গল, “910 17281' বিহার 
(পৃ ২৫২) বন্ধবিমুক্তিউপদেশ। অন্ু.ুমৈত্রীত্রী। স্থান নেপাল। গু-জং ঘের 

থং (00-4181) 55217101001) বিহার । 

(পূ ২৬৫) ক্রিয়াসংগ্রহ। গ্রন্থকাঁর-_কুলদত্ত। অগ.-কীন্িচন্ত্র। স্থান--নেপাল 
রাজধানীর স্থুই কুন-গ-রুব) 95100171801 088115-08 -* ধ্দ্ধারাম নাসক মহাবিহার | 

(পৃ ৩৫) ক্রোধরাজোজ্জলবন্্ীশনিনামমণ্ডলবিধি। অম্গু-_নেপালী দেবপুর্ণমতি। 
স্বান_নেগাল। নেপাল রাজধানীর যে সব বিহারের নাম করা হ'ল, তন্মধ্যে গৌহুম্ বিহার ও 
রাজ! অংগুবর্মপের শিলালেখে উদ্লিখিত গুম্ বিহার এক হালেও হ'তে পাঁরে। গুম্-বিহারের 
সংস্কত নাম_ মপিটৈত্য । মপিচৈত্য শাকু নগরে অবস্থিত । লুন-গি-গর পা বিহার স্বর 
রপন্ব-রোষম্গল ও গু-লং সের-খং বিহার কোথা অবস্থিত ছিল, তা নির্ধারণ 
করতে পারিনি। 



কাষ্ঠমণ্ডপ বা কাঠমণডর প্রাচীন ১৮৭ 

তিব্বতীতে নাম নানাভাবে লিখিত-হয়েছে য়ম্পু . সু) কম 
2৪10-08)1 পাকার সাহেব মনে করেছিলেন যে, ইা ছবয়ন্ত নামেরই রূপাস্তর। কিন 

সে সিদ্ধান্তের মূলে কোনই সত্য নাই) কারণ, তিব্বতী পত্ডিতের 'রম্-ুঃ ও দযসূ'কে 
পৃথগৃভাবেই দেখেছেন। তান্-জুরের অন্তর্গত শ্রীডাকার্ণবমহাযোগিনী-তন্্রাঁজটাকীর তিষাতী 
অন্বাদদের অন্ত্বাক্যে প্রম্বু নগরস্থিত যুতুংগ্রামের লুন-গি. গুপা বিহারের” উল্লেখ 
রয়েছে। (0৩ ৬130 03 2/%%72015-21%6-24 5 ত০-৮০] 0215 15 ৮1116 77714 

7] 6091,-0010101 1106% 00 75691100901) [ 0.3) কর্দিযে সােৰ বিহারের 

নাম “নিরাভোগ” এবং র়ম্-বুর নাম দ্ছয়ন্ুতে” পবিবস্তিত করেছেন, কিন্ধু এর কোনই নজীর 

নাই। কারণ, “ুন্গি-গ্ুপা'-এর অর্থ “নিরানোগ? নডে_হ্েয়ন্ত' (৭9610686535, 

0,:1083, 722277% 20/221719 1339 )। জতরাং গ্রন্থের অন্তযবাকোর ঠিক অর্থ 

হচ্ছে-__“য়ম্-বু নগরের অন্তঃপাঁতী বু-ভুং গ্রামন্থিত স্বয়ন্তু বিহার ।” উপরস্ধ “থয” যুগেই 
মক্রমেও নগর আখ্যা পেতে পাঁরে না। কারণ, ইহা একটা ছোট পাহাড়ের উপরে 

অবস্থিত চৈত্য। এই চৈত্যের চারিদিকে প্রাচীন বিহার এখনও রয়েছে । এবং গুশ্কাও 

বর্ধমান। গুক্ষা তিব্বতী কথা। এর অর্থ হচ্ছে বিহার। স্বয়স্তু চৈত্যের এক কোণে 

মবস্থিত এইগুক্ষায় এখনও তান্-ভুর ও কান্জুর সংরক্ষিত রয়েছে। তিষ্বতী লামায় 

এধনও মাঝে মাঝে এসে সেধানে অবস্থান করেন। 

সুতরাং তিব্বতীদের য্-বু নগর প্রাচীন কাষ্ঠমগ্ুপেরই নামান্তর। দশম শতাীর 

নেওয়ারী-ক্রয়-বিক্রযপত্রের বংবুক্রমাঁও বর্তমান নেওয়ারদের য়ে. থেকে পৃথক নর়। 

ভিব্বতীরা নেওয়ারদের থেকেই যে এ নাম গ্রহণ করেছে তাঁতে কোন সনেহ নাই। নেওয়ার 

জাতি নেপাঁল উপত্যকার প্রথম অধিবাসী এবং তাঁদের দেওয়া নামই ঈস্তবতঃ কাঠমওর 

সব চেয়ে প্রাচীন নাম। অষ্টম শতাঁবীতে গুণকামদেবের কাস্তিপুর প্রতিষ্ঠার পূর্বেও 
বাস্মতী ও বিষ্কমতীর সঙ্গমনস্থলে অবস্থিত কোঁন সন্নিবেশ এই নেওয়ীরী নামে পরিচিত ছিল। 

সেই* সন্গিবেশ যখন সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল, তখন কৈলাঁসকূটের রাজাদের দৃষ্টি আবর্ষগ 

করেছিল এবং নৃতন নামে (কাস্তিপুরে) অভিহিত হয়েছিল । 

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী 



মহাযানবিংশক 

নিবেদন 

এই পুস্তিকাখানির মূল সংস্কৃত এখনো পাওয়া যাঁয় নাই। জাপানের পণ্ডিত মুক্ত 

সুনুমু যমগুচি শ্রীহীয় ১৯২৭ সালে 2/2 22517% 2%27115/ (৬০), 1৮) 05, 1722 00 

০6-57, 767-776 )-নামক পত্রিকায় ত্বরত ইংরাজী অগ্বাদের স্ঠিত ইহার তিব্বতী ও চীনা 

অনুবাদ প্রকাঁশ করেন। ইহা পড়িয়া আঁমাঁর মনে হয় বে, এ মন্বদ্ধে আলোচনা! আঁবস্তক। 

তাই আমি যত দূর পারিয়াছি,  তিব্বতী ও চীন অঙ্ুবাদ মিলা ইয়া, তাঁহ! হইতে মূল মংস্কৃতকে 

পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা করি। পাঁঠকগণের নিকটে আদ্গ তাহাই উপস্থাপিত হইল। 

মূল গ্রন্থের তিব্বতী অন্গবাদ ছুইখানি আছে (তি ও তিং)। শ্রীযুক্ত বমগুচি ইহার 

“লোহিত” বা পেকিং সংস্করণ ( প) ব্যবহার করিয়াছেন; আমি ইহ! আমাদের বিশ্বভারতী 
রন্থশীলার “কৃষ্ণ বা নারথাঙ সংস্করণের (ন) সহিত মিলাইয়া লইয়াছি। চীনা অঙ্থবাদের 

(চী) সংস্করণের সন্ধে তিনি কিছু বলেন নাই আমি ইহা সাজ্ঘাই সংস্করণের সহিত মিলাইয় 

লইয়াছি। 
শীযুক্ত যমগুচি কারিকা গুলির ক্রমিক মংখ্য! যেরূপ নির্দেশ করিয়াছেন, তুলনার সুবিধ! 

হইবে ভাবিয়া আমি সেইরূপই অনুসরণ করিয়ান্ছি ; কিন্ত আমার ক্ষুত্র মতে এ সংখ্যা যেরূপ 

হওয়া উচিত, সেইরূপেও তাহা কারিকাগুলির উপরে দেওয়া হইয়াছে। 

আমার মনে হয়, চাঁরিটি কারিকা মূলে পরে সংযোজিত হইয়াছে। এই কারিকা 
কয়টিকে ক্ষু্রতর অক্ষরে মুদ্রিত করা হইয়াছে। |] 

আমি আ'মার শ্বরচিত ক্ষুদ্র বিবৃতিতে পূর্বোক্ত অনুবাদ তিনখাঁনি (ছুইখানি তিথ্বতী 
ও একথানি টীনা ) হইতে প্রতোক কারিকাঁর প্রত্যেকটি চরণ পৃথক্ পৃথক্ রূপে সংস্কৃতে উদ্ধার 
করিতে চেষ্টা করিয়াছি। স্থানে-স্থানে অতি সাঁমান্ত হইলেও ইহাদের পরষ্পর প্রক্য ও 
'অনৈক্য দেখাইবার গয়াস করিয়াছি। কোন্ অনুবাদের কোন্ অংশ বা শব লইয়া কতটুকু 

কি পুনরদ্ধত হইয়াছে? তাও দেখইতে তু করিয়াছি পুরদ্বত বাহিবছিতির চরহ 

ব1ক্য বা *ব-সমূহের ব্যাখ্যা করিতেও কিছু চেষ্টা করিয়াছি। 



মহাযানবিংশক ১৮৯ 

একটি বঙ্গান্গবাদও যোজিত হইয়াছে । 
স্থানে-স্থানে উদ্ধৃত ভিব্বতী ও চীনা শব্দ গুলিকে উপযুক্ত অক্ষরের অভাবে বাহলীয় 

বধাযথভাবে অন্থলিখিত করিতে পারা যায় নাই। পাঠকগণ, ইহা ক্ষমা করিবেন। 
এই প্রবন্ধের চীনা'অংশে আমার প্রিয়বন্ধু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জি. তচ্চি দয়া করিয় 

মামাকে যথেষ্ট সাহাধ্য করিয়াছেন, এ জন্গ আমি তীর নিকটে অত্ান্ধ খণী | 

পিস 

$ ১। মহাযানবিংশক 

এই পুস্তিকাখানির নাম মহাযানবিংশক। তিব্বতী ও চীনা, উভয় অচ্ুবাঁধ 

হইতেই ইহা জানা যাঁয়। ভিব্বতী অনুবাদে তো এই সংস্থৃত নামটিই অলিখিত হইয়াছে, 
এবং ইহার আক্ষরিক অনুবাঁদও করা হইয়াছে থেগ. প. ছেন. পো. নি, ডি, । চীনা অন্ভবাদে 

ইহাকে বলা হইয়াছে তা শাঙ এর শি সুঙ লুউ। ইহার আক্ষরিক অর্থ মহাযান 

গা থা-( অথবা কারি কা-) বিংশ কশাস্্। 

বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহের মধ্যে এই অথবা ঠিক এইরূপ নাথের আবে! দুইখানি পুস্তিকা আছে, 
মহায| নবিং শ তি (তিব্বতী নাম থেগ. প. ছেন, পো. ঞি শি), ও তব্বমুচাযানবিংশক 

( ভতিব্বতী নাম দে. খো. ন. ঞ্দি. থেগ. প. ছেন. গো. ঞিং. %)।১ এই পুস্তিকা ছুইথানি যে, 

আমাদের ম হা ধন বিং শ ক হইতে একবারে ভিন্ন তাহ! একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝা 

যাইবে। এই বই ছুইখানির মূল সংস্কত পাওয়া গরিযলাছেঃ এবং ম* ম. শ্রীযুক্ত হরগ্রসাদ 
শান্্রী মহাশয় অদ্বয়বজ্ত সংগ্রহেং এই ছুইখানিকেই প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্ধ এখানে 

নাম দুইটি একটু ভিন্ন দেখা যাঁর, যথাক্রমে ম হা যা নবিং শতিকাও তত্ববিংশতিকা। 
পো পপ ছে আর রর পপ | রহ, _ 

১। 0০101679 ড০1. [1], 0. 212. 
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১৯০ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমাল। 

$২। গ্রন্থকার 

মহাযানবিংশকে র রচয়িত৷ যে নাগার্জুন তাহা তিব্বতী ও চীনা উভয় অন্নবাঁদের 
ভপিতা হইতে জানা যাঁয়। তি+ (ত্রষ্টব্য 8৩) অন্বাঁদে তাহার নামের পূর্বে আ চা ধা 
( শ্লোব. দর্টোন) এই বিশেষণটি প্রয়োগ করা হইয়াছে, কিন্ত তি১ (ভ্রষ্টব্য 8৩) অনুবাদে 

সেথানে দেখ! যায় আচাধ্য আধ্য (স্ব. দপোন. ফগস ৭, এবং চী অন্থবাদে নামের পূর্বে 
লিখিত হইয়াছে ম হা- (তা)। বৌদ্ধ সাহিত্যে একাধিক নাঁগার্জন দেখা যাঁয়। মাধ্যমিক 
দর্শনের প্রতিষ্ঠাপক নাগাক্জুন স্থুপ্রসিদ্ধ। ৮৪ জন সিদ্বের মধ্যে অন্কতম নাগাজ্জন, ইহাও 
প্রসিদ্ধি আছে। তিব্বতী তগুরের গ্রন্থতালিকার তন্্বৃত্তি (গঁয দ. :গ্রেল) প্রকরণে* নাঁগার্জুনের 

রচিত বলিয়া বহু পুস্তক লিখিত হইয়াছে। ইহাদের অনেকগুলির রচয়িতা যে বন্দ 
নাগার্জুন, ইহা বোধ হয় ঠিক করিয়াই বলিতে পাঁরা যায়। পূর্বোক্ত আ চাঁধ্য ও আঁচার্ধা 
আধ্য ছাড়া নিয়লিখিত বিশেষণগুলিও তাহার নামের সহিত প্রযুক্ত দেখা যাঁর, ম হাচা য্য, 
মহা চার্ধ্য আর্ধ্য, ভিক্ষু ও ভট্টারক। এই ছুই নাগাঙ্জনের কে এই পুস্তিকাখানির 
রচয়িতা এ প্রশ্ন সহজেই উপস্থিত হয়, কিন্তু যত দিন পধ্যস্ত পর্যাপ্ত উপকরণ না পাওয়া বায় 
তত দিন এ প্রশ্নের সুমীমাংস! হওয়া সম্ভব নহে। প্রথম নাগার্জুনকেই ইহার রচিয়তা বলি 

মনে করিবার পর্যাপ্ত কারণ পাওয়া বার না। গ্রথম নাগার্জুন আঙ্গমানিক গ্রীষ্টীয় ছিতীয় 

শতকে ও দ্বিতীয় নাগাক্ষুন সপ্তম শতকের মধ্যভাগে ছিলেন বলিয়া ধরা হয়। 

$ ৩। তিব্বতী ও চীন! অনুবাদ 

এই পুস্তিকাখনির দুইথানি তিব্বতী অনুবাদ আছে, এবং উভয়ই তগ্জুরের তালিকার 
সুত্রবৃত্তি ( মদো. "গ্রেল ) প্রকরণে রক্ষিত হইয়াছে ।* আমাদের আলোচনার সুবিধার জন 
এই ছুইধানিকে যথাক্রমে*তি১ ও তিৎ বলিয়! উল্লেখ কর! হইবে। গ্রই উভয় অনুবাদের 

কর্তা পরস্পরকে জানিতেন বা এক জন অপর জনের অনুবাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, ইচ 

বুঝা যায় না। . 

৩) 00:0160 ৬০1. 
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মহাযানবিংশক দন 

তি+ অন্থবাঁদ করিয়াছিলেন কাশ্মীরের পণ্ডিত আনল :- জয়া) ও ভিতরের ভিক্ষু 

কীন্তিভৃতিপ্রজ্জ (দগে. লোঁঙ. গ্রগস. 'ব্যোর, শেস, রব + আর তি অনুবাদ করিয়াছিলেন, 

ভারতের পণ্ডিত চন্ত্রকুমার ও ভিক্ষু শাঁকাপ্রভ ' দগে. লোড. শা! ক্য.'ওদ | শাক্যপ্রভ 

পূর্বোন্লিখিত ত ত্ব মহা যান বিংশ তি-রও তিষ্বতী অচ্ুবাদ করেন! এই উভয় 

অন্থবাদকের মধ্যে কেবল শাক্যপ্রভের সময় জানিতে পার যায়। ভিনি পালবংশের 

প্রতিষ্ঠাপক গোঁপালের সময়ে ৮ম শতক ) ছিলেন।* আমরা ইহার একখানি মাত্র চীনা 

অনুবাদ পাই । দানপাঁল (শি ছ) ইহা গ্ীয় দশম শতকে (৯৮*--১০০০) করিয়াছিলেন।* 

$ ৪ । মুল পুস্তিকার কাল 

বে পর্যন্ত ইহার ঠিক রচগ্লিতাস্থির না হইতেছে 'অথব1! আঁরোউপকরণ পাওয়া! না যাইতেছে? 

সে পধ্যস্ত ইহার সময়ও নির্ণয় করা মন্পর্ণ ঠিক হইবে না। ভবে দশ্ধম শতকে যে ইহা এচলিত 

ছিল, তাহা! পূর্বোক্ত চীন! অনুবাদেরই দ্বারা জাঁনা যাঁয়। ভিব্তীতে দিতীয় অনুবাদক 

শাক্যপ্রভ যখন গোপালের সময়ে ছিলেন, তখন সহজেই বলিতে হয়। অষ্টম শন্তকে যে পুস্তিকা 

ধাঁনি প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। রচয়িতা বলিয়া নাগাঞ্জুনের নাম সংসষ্ট 

ধাঁকাঁয় বলিতে পাঁরা যাঁয় যে, ইহ! সপ্তম শতকের পরবর্তী নহে। এই সম%ঃটি অস্ত এবটি 

ঘটনার দ্বার!ও সমর্থিত হয়। বল! গিয়া থাকে যে, ইন্দ্রভৃতি সপ্ম শতকের অখবা তাঁহার 

কয়েক বংসর পরে আবিভূতি হইয়াছিলেন। তিনি তাহার জান সিদ্িতে' (৯৮) 

লিখিয়াছেন-_- 

করনাজলপূর্ণস্ত সংসারন্ত মহোদধে; | 

বন্জধানমনারহা* কে বাঁ পাঁরং গমিষ্যাতি ॥ 

ইহা বস্তুত আমাদের ম হা যান বিং শ কে র ২২শ ক্লৌক, কেবল একটু দাঁত ভেদ এই 

বে, তৃতীয় চরণে বজ্র যান শবের স্থানে শেষোক্জ গ্রহথথানিতে ম হাযান আছে। জ্ঞান- 

সিদ্ধি তে বন্রযান। এবং ম হা বান বিং শ কে মহাঁধান আলোচিত হইয়াছে বছিয়া এই ভেদটি 

ধুবই যু্তিযুক্ত। উভয় গ্রন্থের মধ্যে এই পক্যটি যে 'আকন্মিক নক) এব ইন্জভূতিই যে 
58988875865 
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১৯২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমাল। 

ইচ্ছ! করিয়া ইহা ম হাঁ ধা ন বিংশ ক হইতে উদ্ধৃত করিয়। ও সামন্ত একটু পরিবর্তন করিযা 

নিজ গ্রন্থে যোগ করিয়াছেন, তাহা এই ঘটন! হইতে মনে করা যাইতে পাঁরে যে তিনি অন্যান 

পুস্তক হইতে বহু উপকরণ ও গ্লোক লইয়া নিজ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন) এ বথা তিনি নিজেও 

প্রকাশ করিগাছেন। * 

$ ৫। ইহার প্রামাণিকত। 

আলোচ্য পুস্তিকাখানি যে প্রামাণিক, তাহা জা ন সি দ্ধি তে উদ্ধৃত পূর্োক্ত শ্লোকটি 

হইতে বুঝ! যাঁয়। ইহ! ছাড়া প্রযুক্ত হরপ্রসাদ শীন্ত্ী মহাশয়ের বৌদ্ধগান ও দোহা 

(পৃ.৬)আ শ্চ ধ্য চ ধ্যা চ য়ের** সংস্কৃত টাকায় মহাযান বিংশ কে র নিম্নলিখিত 

গ্নলোকটি আগ ম ১১ বলিয়! উদ্ধত্ হইয়াছে 
যথা চিত্রকরো রূপং যঙ্গস্যা তিভয়ঙ্করম্। 

সমালি্য স্বয়ং ভীতঃ সংসারেহপ্যবুধস্তথা ॥ ১০ ॥ 

উল্লিখিত টাকাথানিতে আ গ ম শবটি যেভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে সর্বত্রই যে 

তাহা বিশেষ বা একইরূপ প্রীমাণিকতা গ্রকাঁশ করিয়াছে, তাহা মনে না করিতেও পাঁধা যায়; 

কারণ, উদাহরণস্বরূপে বলিতে পারা যাঁয় যে, যদিও ী শবটি কোনো কোনো স্থানে (পৃ. ৫১) 
সমাধি রা জং অথবা (পূ. ৫৮) গ গুব্যু হে র১* মত অতি প্রাচীন শান্্কে বুঝাইবার 
জন্ত প্রযুক্ত হইয়াছে, তথাপি সময়ে সময়ে তাহা বছ পরবর্তী গ্রস্থকেও বুঝাইতে প্রয়োগ করা 

হইয়াছে । যেমন, এক স্থানে (পৃ. ৭*) একটি অপত্রংশ-বাক্যকে১'১ অথবা (পূ. ৭৩) অ য় 
বছরে রমহায।নবিংশতি র(কিংবা মহাযা নবিংশিকা র)১* একটি ঙ্লোককে১* আ গম 

বলিয়া উদ্ধৃত করা হইয়াছে। বলা! হইন্লা থাকে অন্য ব জরে র সময় গ্রী্টীয় ৯৭৪-১০৩০ মধ্যে। 
পদ পপি শি ীশীী শী শী শা শা শশী এ 

৯। পূর্বের্া প্রস্থ পূ ৭৫, "পর্বতস্ত্রে স্িতং তত্বং তেত্যঃ (1) কিফিরিগন্যতে”: ; পৃ ৫৯১ “তত্বসংগ্রহতক্াদৌ 
স্থিতম” ) পু ৬৯, 'যুজিরপুচাতেহধুদা । যোগতস্ত্রোজদৃষটান্তৈ: 1 পৃ ৬৫) উজ চ কানা” টব ১৫শ 

পরিচ্ছেদ 
১*। চর্ধা।চধ্যবি নিশ্চয় নছে। এষ্টবা প্র বা সী, কাত্তিক, ১৩৩৩ পৃ. ১১। 
১১। চীন হ্বকীর় মধ্য মক বৃত্তে (পৃ. ৭৫) বলিয়াছেন-_"সাক্ষাদতীস্রিযাবিদা াপ্তানাং বরধচনং 

সআগমঃ।' 

১২। স্ঘথা কু্ীরী" ইত্যা্গি ( 8৫01791 168: 5901510) 0, 29)1 এরথানে বছ জগ্ুযধ পাঠ দেওয় 

হইয়াছে। উষ্টযা-চল্জকীন্ডির ম ধ্য মক বৃত্তি, পৃ. ১৭৮। 
১৩। প্ধুমেন জায়তে ব্ছি;” | জষ্য সথ তা বিত সং গর হ। পৃ..১৩। 
১৪) প্ভিম জল” | 
১৫। অন্থরবন্রসংগ্রহ(09099),পূ ৫৪ 
১৬1 "ন কেশ! বৌধিতে। তিক্না? | 
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$ ৬। কারিকার সংখ্যা 

মূল গ্রন্থের কারিকার সংখ্যার সম্বন্ধে অন্থবাদ কয়খাঁনির মধো ভেদ আছে; তি অগ্রবাঁদে 
কুড়িটি) তিং অনুবাদে তেইশটিঃ এবং চী অন্থ্বাদে চব্বিশটি কাঁরিকা দেখা যাঁয়। পস্তকখানির 
নামের (ম হা যা নবিং শ ক) বিংশ ক শবটিই পরিষাঁর করিয়া বুঝাইয়! দেয় যে, ইহাতে মোট 
কুড়িটি কারিকা' আছে। কিন্তু কেবল ইহাঁতেই একেবারে এরপ সিদ্ধান্ত করা সর্ব নিরাপদ 
নহে। অনেক স্থানে দেখা যায় যে পুস্তকের নামে যে সংখ্যা পাওয়! যায়, বস্তুত তাহার মধ্যে 
ততগুলি কারিকা পাওয়া যাঁয় না। উদাহারণশ্বরূপে বন্নুবন্ধুর বিংশ তিকারিকা উল্লেখ 
করিতে পারা যারর। যদিও ইহার নামে কুড়িটি কারিকাঁর বথ! পাঁওয়া যাইতেছে তথাপি 
উহীতে বস্তুত বাইশটি কারিক! আছে। আলোচ্য স্থলে যেখানে একই মূল গ্রন্থের বিভিন্ন বিভিন্ন 
মঙ্বাদে কারিকার বিভিন্ন বিভিন্ন সংখ্যা পাওয়া! যাইতেছে, তখন তাঁদের এই ভেদকে 
একেবারে উপেক্ষা না করিয়া তাহার কারণ অন্তসন্ধান করা উচিত। 

এই জাতীয় প্রশ্ন আলোচনায়, বে অন্থ্বাদে সর্বাপেক্ষা অব্পসংখ্যক কারিকা থাকে; 
ভাহাকেই সাধারণত আদর করা হয়) কিন্তু ইহা সব সময় নিরাপদ নহে। কেননা, কোন-না- 
কোন কারণে ইহা হইতে কয়েকটি কারিকা স্থলিত হইয়া যাইতে পারে। যাহাতে সর্বাপেক্ষা 
বেশী কারিক! আছে, ভাহাকেও কেবল এই জন্তই উপেক্ষা করা সঙ্গত হয় না। অতএব 
এই বিষয়টি অতি সাবধানতাঁর সহিত আলোচনা করির! দেখা উচিত, এবং ইহা করিতে 
হইলে বাঁহ্ অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ প্রমাঁণেরই উপর বেদী নিউর কর! ভাঁল, বদি তাক থাকে । 

পাঠভেদ থাকিলেওঃ যদি কোন কারিকা তিনথাঁনি অন্গবাদেই পাওয়া যায় তবে আমরা 

অনায়াসে ও নির্ভয়ে স্বীকার করিয়া লইতে পারি ঘে» তাহা মূল কারিকারঅস্তর্গত। বিস্ত 

যদি তাহা সেরপ না হয় তবে বস্বত তাহা মূল গ্রন্থথানির অন্তর্গত কি না, এ বিষয়ে সন 
উপস্থিত হয়, এবং আমাদিগকে ইহার মীমাংস! করিতে হইবে। . * 

এইরূপে আলোচনা করিলে বুঝ! যাঁয় যে, ৮ম, ঈম, ১৮শ, ও ২৩শ কারিকাটি মহাযান 
বিংশ কে পরে যোজিত হইয়াছে । 

এই চারিটি কারিকা বাঁদ দিলে তি অগ্গবাদে মোট ২০টি কারিকা থাকে। তি অঙ্থসারে 

১৮ক সংখ্যক (অর্থাৎ বস্তুত ১৭শ ) কারিকাটি ১৯শ কারিকার পূর্বে ১৮শ কারিকাঁর স্থানে 

বসিবে। পূর্ষেক্তরূপে চী অন্থবাদে কুড়িটি কারিকা হয়। কিন্তু তি' অনুবাদে হয় উনিশটি। 
ইহার ইহাই কারণ যে) ১৮ক সংখ্যক অথবা তির ১৭ সংখ্যক কারিকাটি (যাহার চী অঙ্বাঁদে 

২৫ 



১৪৪ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 

অংশত ১৮শ ও অংশত ১৯শ কারিকার সহিত মিল আছে) চী অনুবাদে একবারে 

তাক্ত হুইয়াছে। 

$ ৭। কারিকাগুলির ক্রমিক সংখ্যা 

তি ও টী অন্থবাদে কারিকাগুলির ক্রমিক সংখ্যা কিরূপ তাহা নিয়লিখিত তালিকার 

দেখা যাইবে -- 
তি, তিং চী 

১৫ ১7৫ ১.৫ 

ঙ ঙ ৭ 

ণ ৭ ঙ 

গু ৮ ৮ 

৬ নী নি 

৮ ৯ ১5 

নী ১১ ১১ 

১৬ ১২ ১২ 

১১ ১৩ ৬৩ 

১২ ১৪ ১৪ 

১৩ ১৫ ১৫ 

১৪ ১ ২৩ 

১৫ ১৭ ১৭ 

৬ ১৮ ৩ 

্ ১৯ ২৩ 

২০ ১ 

ঁ রা 

৩ ২ $ ২৪ 

৬ ২৩ ৬ 

নিশি, ১৭; ভিং২১শ)ওচী ১৮শ ও ১৯শ কারিকার জন্ত ২১ সংখাক টাকা 

। 

আমরা দেখিতে পাঁই, তিংঅনথবাদে তেইশটি কারিকার মধ্যে মোট উনিশটি তিনখানি 
অন্ধ্বাননেই আছে। ইহাদের সংখ্যা ১+-৭) ১০--১৭১ ১৯--২২1। অতএব আমর! এই 

উনিশটি কারিকাফে সূল বলিয়া গ্রহণ করিতে গারি। এখন সন্দেহ আসিতেছে অবশিষ্ট 



মহাযানবিংশক রর 

চারিটি (৮ম+ ঈম+ ১৮শ, ও ২৩শ) কারিকাঁয়। এই চারিটি তি২-এ মোটেই নাই, ফেবল 
তিং ও চী-এ আছে। | 

সর্বাপেক্ষা বেণী কারিক! আছে চী-এ, এবং বলা হইয়াছে, ইহাঁর কারিক! সংখ্যা চব্বিশ । 
এই অতিরিক্ত সংখ্যার ইহাই কারণ যে, এক স্থলে যেখানে তি* অনুবাদে একটি কারিকা 

আছে, চীও তি অন্ুবা্দে সেখানে দুইটি কারিক1 আছে ; তিং-এ ইহাদের একটি কারিকা 
বাঁদ গিয়াছে (২১শ কারিকা ্রষ্টবা )। 

১১শ ও ১২শ কারিকা সমস্ত অন্থ্বাঁদেই আছে। এই ছুই কারিকায় “কল্পনার' কথা বলা 

হইয়াছে । এই জন্ত মনে হয় কেবল চী ও তিং অঙ্গবাদে প্রাপ্ত ৮ম কারিকাঁর আর প্রয়োঞ্জন 
ছিল না। এই প্রকারেই, যখন সমস্ত অন্গবাঁদেরই মধ্যে প্রাপ্ত ২য় কারিকায় “সত্ব বা জীবের 
কথা, এবং ৩য় ও ১৫শ কাঁরিকায় প্রতীত্যসমুৎপাদের' কথা বলা গিয়াছে, তখন কেবল তি ও 

চী অনুবাদের মধ্যে প্রাপ্ত ৯ম কাঁরিকার আর বিশেষ প্রয়োজন মনে হয় না। অতএব কেহ 

বলিতে পারেন যে, এই দুইটি কারিক! (৮ম ও ৯ম) পরে যৌজিত হইয়া! থাকিবে। এখানে 

ইহা বল! উচিত যে, এই যুক্তিটি তেমন প্রবল নহে । 
১৮শ কারিকাঁটির সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় যে, যখন পূর্বেই ওর কারিফা য় 'মংস্কতকে' 

£শূন্ত বলিয়! বর্ণনা কর! হুইয়াছেঃ তখন ১৬শ ও ১৭শ কারিকার পর, আবার তাহা ১৮শ 
কারিকায (কিছু অতিরিক্ত কথা থাঁকিলেও) ) বলিবার আবশ্বকত! দেখা যায় না । চী- 

অনুসারে শেষ বা ২২শ কারিকার (-তি১২*শ, তিং ২২শ, চী ২৪শ) পূর্বেও ইহ! থাঁকিতে 

পারে না। 

২শ কারিকা (₹তি ২*শ, তিং ২২শ, চী ২৪শ) সমস্ত অঙ্গবাদেই পাওয়া যাঁয়। ইছার 

আলোচ্য বিষন্ন, তি, ও চী অঙ্গ্বাদে প্রাপ্ত ক্রমিক সংখ্যা ( যথাক্রমে ২*শ ও ২৪শ )১ এবং 

অব্যবহিত পূর্ববর্তী (২১শ) কারিকাঁয যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই 

বুঝা যাইবে যে, তাহাই হইতেছে গ্রন্থধানির অন্তিম কারিক!। অতৃএব ২৩শ কারিক1টি শেষ 

কারিকা বলিয়। গণ্য হইতে পারে না) যদিও তি অনুবাদে এইরূপ করা গিয়াছে। চী অনুবাদের 

ক্রমিক সংখ্যা (২২শ) দেখিলেও ইহা বুঝা যায়। ২*শ কারিকাটি টী অন্তবাদের ২১শ। 
ইহার পর ২৩শ কাঁরিকাটি পড়িয়া দেখিলেও স্পষ্ট জানা যাইবে যে, এখানেও ইহ! ঠিক থাকিতে 

পারে না। 

$৮। কারিকাগুলির পরস্পর সম্বন্ধ 

ভুলনামুলক টীকাগুলি দেখিলে জানা যাইবে যে, তিং অপেক্ষা চী-এয় সহিত তি+-র 
ঞ 



১৯৬ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 

প্রক্য বেশী। কেবল চারিটি কারিকায় ( ৪র্থ; ১৪শ, ১৫শ,) ও ২২শ) চী অপেক্ষা তিং.ব 

সহিত ইহার এঁক্য বেশী । 

$৯। আলোচ্য বিষয় ও তাহার আলোচনা 

্রন্থার প্রথমে বুদ্ধদেবকে নমস্কার করিয়া মাধ্যমিক মতের কয়েকটি সাধারণ কথার 
উল্লেখ করিয়াছেন। কেবল শুন্যতাবাঁদের উল্লেখটি ছাড়িয়া দিলে এ কথ! কয়টি যৌগাঁচীব 
বা বিজ্ঞানবাঁদীদের মতেও থাটে। তিনি তাঁহার পর বুদ্ধত্ব লাভের উপদেশ দিয়! বলিয়াছেন 
যে, জীবের! মিথ্যা কল্পনায় কষ্ট পায়, বুদ্ধত্ব লাভ করিলে তাহার দ্বারা তাহাদের উপকার কর! 
যাইতে পারে। প্র তীত্য সমুতগাদজ্ানিলে পরমার্থ জানিতে পার! যায়, এবং তাঁগ 
জানিলে বুঝিতে পারা ঘায় যে, জ্গৎ শূন্য । জ্ঞানীদের নিকটে স"্দা'র বলিয়! কিছু না; 
যেমন দ্বপ্রাবস্থায় যাহ! দেখা যাঁয় জাগ্রদবস্থায় তাহার কিছুই থাকে না। গ্রপ্ককাঁর পবে 
বলিয়াছেন যে, এক চিত্ত বা মন ছাড়া কিছুই নাই। শ্ভীশুভ কর্ম, তাঁভার ফল, ইনি 
বুদ্ধি চিত্তের কল্পনামাত্র। চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে এ সব কিছুই থাকে না । যে-কোনো বন্ধ 
দেখা যাইতেছে ততমমন্তই নিঃখ্বভাব, স্বভাব বলিয়া ইহাদের কিছু নাই, স্বাধীনভাবে বস্তুত 
ইহাদের কোনো সন্তা নাই, তথাপি লোকে এই সমুদয়কে বিবিধরূপে কল্পন! করে, 

আর এই গ্রকারেই সংসার-সমুদ্রে পতিত হয়, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত মহাঁযান-পোঁতকে আশ্রয় 
না করে ততক্ষণ তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে ন1। 

উল্লিখিত বিষয়টির কেবল বর্ণনাই করা হইয়াছে, এ সন্ধে কোনো যুক্তি বা আলোচিন 

নাই। | 
এখানে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, মাধ্যমিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাপক 

নাগার্জুন যদি এই পুস্তকের রচয়িত! হন, তবে তিনি কিরূপে ইহাতে বিজ্ঞানবাদের অবতারণা 
করিতে পারেন। শ্রীযুক্ত যমগুচি তাহার প্রস্তাবনায় ( 2/6£5/7%2%47745/, 1026, 

৬০1, 1৬, বৈ০, 1, 257-58) ইহা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন ফে নাগার্জুন নিজের 
যুক্তিষষ্টিকায় (ঙ্লোক ৩৪, ৩৬) বিজ্ঞানবাদও আলোচন! করিয়াছেন। ধর্শপাস্ী় 

প্রাচীন বহু গ্রন্থে বিজ্ঞানবাদের . উল্লেখ পাঁওয়! যায়। মাধ্যমিকগণ তাহা এই বঙিয়া ব্যাখ্যা 

করেন যে যে সমস্ত ব্যক্তি তেমন তীক্ষবুদ্ধি নভে, তাহাদিগকে ক্রমশ পরম সত্যে আনয়ন 
করিবার উদ্দেস্তেই ও সমত্ম গ্রন্থে বিজ্ঞানবাদের অবতারণা কর! হইয়াছে ।১* স্ব 

নাগা্ছুনও বলিয়াছেন (গু ভা ধিত সং গ্রহ, পৃ. ২০) 
পপ ২ পাস 



মহাযানবিংশক ১৯৭ 

চিত্তমান্রং জগৎ সব'মিতি যা দেশন! মুনেঃ | 

উত্ত্রাসপরিহারার্৫থং ৰালানাং সান তত্বতঃ ॥১, 

অতএব বলিতে পারা! যায় যে, মহাযানবিংশকে বিজ্ঞানবাদ ও শুষ্ঠবাদ উভয়ই 
বর্ণিত হইয়াছে, ইহা কোঁনো বিশেষ সম্প্রদায়ের নহে। ইহাতে সাধারণ মহাঘানের কথা 

রহিয়াছে । গ্রস্থখানির নামটিও ইহা প্রকাশ করিতেছে । ৪ 

$ ১০। পুস্তকের সার 

গ্রন্থকার প্রথমে বুদ্ধদেবকে নমস্কার করিয়া হচনা করিয়াছেন ঘে+ তিনি মে তবন্ প্রকাশ 

করিতে ঘাঁইতেছেন, তাহা বাক্য দ্বার! গ্রকাঁশ করা যায় না। পরমার্থত কোনো বস্তর 

উৎগন্তিও নাই, নিরোধও নাই। আকাশের নায় বুদ্ধ ও জীন উভয়েরই উৎপন্ভি ও নিরোধ 

নাই। সংসারের এপাঁরে বা ওপারে কিছু উৎপন্ন হয় না। উপাদান ও নিমিত্ত কারণে যাহ! 

কিছু উৎপন্ন হয় ( “সংস্কৃত” ) বস্তুত তাহ! *শুন্ঠ”॥ সমস্ত বন্তই ম্বভাবত প্রতিবিদবের স্যায়। 

বাহ! বন্তত আত্ম! নহে সাধারণ লোকেরা তাহাকেই আত্ম! মনে করে। এইরূপে তাহার! সুখ 

দুঃখ, স্বর্গ, নরক ইত্যাদি কল্পনা! করিয়া থাকে। দাঁবায়িতে যেমন বন দগ্ধ হয়, মিথ্যা কল্পনা- 

হেতু জীবেরা'ও সেইরপ রাগ-ছেষাদি বেশে দগ্ধ হইয়া থাকে । কোনো চিত্রকর যেমন নিজেরই 

অস্কিত যক্ষের চিত্র দেখিয়া! ভীত হয়, নিবেধ ব্যক্তিও সেইরূপ সংসার দেখিয়! ভয় পায়। 

যেমন কোনো! মৃঢ় ব্যক্তি নিজেই গিয়া পক্ষে নিমগ্ন হয, জীবও সেইদপ কর্না-পক্কে নিম 

হইয়া তাহা হইতে উঠিতে পারে না। সাধারণ লোক-মমৃচকে নিরাশয় দেখিয়৷ তাহাদের 

উপকারের জন্ত বুদ্ধত্ব লাভ কর! উচিত। নে ব্যক্তি “প্রতীত্যসমুৎপাদ' জানিয়! গরমার্থ দশন 

করিতে পারে, সে এই জগৎকে "পৃন্ক' বলিয়া জানে। সংসার ও নির্বাণ বেবুল প্রতিভাতই হয়, 

১৮। জিষ্টবা-_ 

অস্তি ধা্ষতি নীলাদি জগদিতি জড়ীয়দে। 

ভীবগ্রাহগ্রহাবেশ ( পঠনীয়--০বেশাদ্) গন্ভীরময়ভীরবে 

বিজ্ঞানমামেবেদং চিত্রং জগছ্দীরিতদ্। 

প্রান্নগ্রাহকভেদেন রহিতং মন্মেধসে ॥ 

গম্ববনগরাকারং সতািতয়লাধিতদ্। 

অমেযীনন্তকন্ধৌধতাবনাপুদববদ্ধয়ে ॥ 

হুতাধিতসংগ্রহ। পৃ ১৪. ১৫। 



১৯৮ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধান-লেখমাল। 

ত্বত এ দুইটি নাই। এই যাহা কিছু আছে সবই চিত্ত, চিত্ত ছাড়া কিছুই নাই, ঠিক মায় 

মত। চিত্রচক্র নিরদ্ধ হইলে সবই নিরুদ্ধ হয়। মহাযানে আরোহণ না করিয়া কোন্ ব্যক্ধি 
এই কল্পনা-জলপূর্ণ সংসার মহাঁসমুদ্রের পর পারে যাইতে পারে? 

অ.প্র-পা হু 

অ.বস 

কেউ »্ 

বো চ'প ল 

মকা হু 

মব 
মনু - 

লং 
শি.স 

আতর একমত 

সাঙ্কেতিক অক্ষর 

অষ্টসাহশ্রিক! প্রজ্ঞাপারমিত] (রাজেন্্রলাল মিত্র, এসিয়াটিক সোসাইটা, 
বেঙ্গল, ১৮৮৮ | 

অদ্বয়ব্জসংগ্রহ (শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, গাইকোরাড় 'ওরিএ্টাল 
সীরিজ, ১৯২৭) । 

কেনোঁপনিযৎ 

বোধিচর্যযাবতারপঞ্জিকা ([,0015 06 18 ৬৪11656 [2005517, এসিয়াটিক 

সোসাইটা, বেল )। 
মধ্যমককাঁরিকা (1.0015 0618 51165 [১0115510) 131011011)607, 

130001)09, 10903 )। 

মধ্যমকবৃত্ি চন্তরকীর্তি-কৃত। 
মহাযাননুত্রালঙ্কার (1,51১ 128115) 1907 )। 

লঙ্কাবতার (13. ২৪)10, 701০১ 1923 )। 

শিক্ষাসমুচ্চয় (73670811, 731011011)505 13000171099 1902 )। 

ক, খ, গ, ঘ ,এই কয়টি বর্ণ ফ্লোকের যথাক্রমেঞ্খথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ চরণকে 
বুধাইবার নত প্রযুক্ত হইয়াছে । 

কোনে! গ্লোকের পুর্বে নক্ষত্র চিহ্ন (*) থাঁকিলে বুঝিতে হইবে যে, তাহা মূল, পুনরদ্ধত 
নহে। 



মহাযানবিংশক ১৯৯ 

পুনলচন্ষত সংস্ষুত 

॥ মহাযানবিংশকমূ ॥ 

নম! বাঁচাহ্বাচ্যমপি দয়া যেন দেশিতম্। 

ধীমতে বীতরাগাঁয় ব,দধীয়া চিন্ত্যশক্রয়ে ॥ ১ ॥ 

খ 

পরমার্থেন নোৎপাদে! নিরোধোহপি ন ততঃ | 

বদ্ধ আকাশবং তদ্বৎ সন্ধা অপ্যেকলক্গণী: ॥ ২। 

৩ 

নাম্মিংস্তশ্মিংস্তটে জাতি: সংন্কতঃ গ্রশ্ঠায়োষ্ঠবম্। 

শন্যামেব শ্বরূপেণ সর্বজজ্ঞীনগোচরঃ ॥ 

৪ 

সর্বে ভাবা; স্বভাবেন গ্রতিবি্গসমা মতাঃ। 

শুদ্ধাঃ শাস্তশ্ব ভাবাশ্চ অঘয়াস্তথত! সন]: ॥ ৪ ॥ 

৫ 

তত্নানাত্মনি পৃথগ জ্নেনাত্ম। বিকল্পিতঃ | 

সুখং ছুংখমুপেক্ষা চ ক্লেশো মোকত্ততথৈব চ॥ 4 | 

ঙ 

গতয়ঃ ষড় হি সংসারে লুগতৌ সখমৃত্তমম্ । 
নরকে চ মন্দ ঃখ* বং ন তন্থগোচরঃ ॥ ৬ 

গি 

অশুভাদ্ ছুঃখমত্যস্তং জরা ব্যাধিস্তথা মবৃতি; । 

কর্মভিস্ত্ শুতৈরেব শুভমেব হি কেবলম্॥ ৭॥ 

মিখ্যাকল্পনয়। সপ্ত! দাবান্লিনেব কাননন্। 

ক্লেশানলেন দহৃত্ধে নরকাদৌ পতদ্ি চ॥ ৮ || 

যখ! যথা তবেন্ মায়া সন্থাঃ স্থার্গেচরাত্খা। 

অগন্ মায়ান্বরপং হি প্রতীতাসন্তবং তথ! ॥ ৭ ॥ 



হরপ্রসাদ-সংবর্দান-লেখমালা 

০৪ 

* যথ! চিত্রকরো রূপং বক্ষগ্তাতি ভয়ঙ্করম্। 

সমালিখ্য স্বয়ং ভীতঃ সংসারেহপ্যৰ ধস্তথা ॥ ১০ ॥ 

৪ 

স্বয়ং চলন্ যথা পঙ্কে ৰালঃ কশ্টিন্ নিমজ্জতি | 

নিমগ্নাঃ কল্পনাপন্কে সত্বান্তঘোঁদগমাক্ষমাঃ | ১১ ॥ 

৬৩ 

ভাবদশনতোঁইভাবে বেদ্ধতে হুঃখবেদনা | 

তয়োজ্ানবিষয়য়োর্ীধ্যন্তে কল্পনাবিষৈঃ ॥ ১২7 

১৯ 

আলোক্য তানশরণান্ করুণাঁবশমাঁনস; | 

সত্বানামুপকারায় ঝোধিচর্্যাঃ সমাচরেৎ ॥ ১৩ 

১২ 

তাতিঃ সঞ্চিত্য সম্ভারং প্রার্তো ৰোধিমন্থৃতরাম্। 

কল্পনাবন্ধনান্ মুক্ত; স্যাদ্ ৰনদ্ধো লোকৰান্ধবঃ ॥ ১৪ ॥ 

১৩ 

বঃ প্রতীত্যসমুৎপাদাদ্ ভূভার্থমবলোকতে | 

সজানাতি জগচ্ছ-স্তমাদিমধ্যাস্তবর্জিতম্ ॥ ১৫ ॥ 

১৩ 

দ্রশনেনৈব সংসাঁরো নির্বাপং চ ন তন্তঃ। র 
নিরঞ্জন: নিবিকারমাদদিশীন্তং প্রভা স্বরম্ ॥ ১৬ ॥ 

১৫ 

বিষয়: শ্বপ্পবোধশ্য প্রৰ,দ্ধেন ন দৃষ্তে | 

মোহান্ধকারোদ্বদ্বধেন সংসারো নৈব দৃশ্থাতে ॥ ১৭ ॥ 

মায়ৈব দৃষ্ঠতে মায়া-নির্শিতং সংস্কৃতং যদ! | 

নৈব কিঞিত্তদা ভাঁবে। ধ্মাণাং সৈব ধম তা ॥ ১৮ ॥ 
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১৬ 

জাতিমান্ ন হয়ং জাতো| জাতিলোকৈবিকপ্লিতা | 
বিকল্লাশ্চৈৰ স ৰাস্টোভঃমেতন্ ন যুজাতে ॥ ১৮ ক। 

১৭ 

চিত্তমাত্রমিদং সব“ং মায়াবদবতিষ্ঠতে। 
ততঃ শুভাণুভং কর্ম ততো! জাতিঃ শুভাশুভা ॥ ১৯) 

১৮ 

সবে ধম? নিরুধ্যন্তে চিতচক্রনিরোধত: | 
অনাত্মানম্ততে! ধম] বিশ্তদ্ধীস্তত এব তে॥ ২০॥ 

১৭ 

ভাবেষু নিঃশ্বভাবেষু নিত্যান্মস্থথসংজয়া। 
রাগমোহতমশ্ছরক্োডুতোহয়ং ভবার্ণব: ॥ ২১। 

৫ 

* কল্পানাজলপূর্ণন্য সংসারস্ত মহোদধে: | 
মহাযানমনারূঢ়ঃ কো বা পারং গমিষ্ততি ॥ ২২ ॥ 

অবিস্তা প্রত্য়োংগন্ন।স্ত জোকশ্ত সংবিদঃ। 

কৃতঃ খলু গুবেদেযাং বিভর্কাপাং সমুস্তবঃ | ২৩ ॥ 

॥ আচাধ্যাধ্যনাগাঞ্জু নকৃতং মহ যানবিংশকং মমাধম॥ 

অনুবাদ 

১ 

| যাহা বাঁক্যের দ্বার! প্রকাশের যোগ্য নহে, এমন বিষ্য়কেও যিনি য়া করিয়। উপদেশ 

দিয়াছেন, সেই হীসম্পন্ন। অচিন্ত্যশক্তি, বীতরাগ, বৃদ্ধকে নমস্কার ॥ ১। 
খ 

পরমার্থত উৎপত্তি নাই, তত্বত নিরোধও নাই। বুদ্ধ আকাশের সরা / অল্তংপন্জ ও 

অনিরদ্ধ )) জীবসমূহও সেইরূপ । ! অতএব; ইহাদের লক্ষণ একইকূপ ॥ ২! 
৮৬, 
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(সংসারের । এপারে ও ওপারে জন্ম নাই । সংস্কৃত১: বস্ত অবস্থাবিশেষে ( প্রত্যয়২ ' 
উৎপর হইয়া থাঁকে ; অতএব তাহা ম্বরূপত শৃষ্ভই ৷ ইহাই সর্ধজ্ঞের*১ জানের গোঁচর 

হইয়া থাকে,॥ ৩ ॥ 

॥ ৪ 

সমস্ত পদ্দার্থকেই প্রতিবিদ্ধের স্তাঁয় মনে করা হয়। ইহারা শুদ্ধঃ শাস্তত্বভাব অদ্বয়) সম * 

এবং ইছার! সর্বদা ও সর্ব অবস্থায় সেই ভাবেই থাকে ( “তথতা” )॥ ৪ ॥ 
৫ 

যাহা বস্তুত অনাত্বা সাধারণ লোঁকে তাহাতেই আত্মার কল্পনা করে। (তাঁহারা এই 

সমস্তও কল্পনা করে, যথা । সুখ, দুঃখ, উপেক্ষা" ৩১ ক্লেখ, *১ মোক্ষ | ৫॥ 

৬-৭ 

সংসারের ছয় যোনিতে জম্ম, স্বগে উত্তম সুখ, ও নরকে মহৎ দুঃখ, এ সমস্ত তত্বের বিষয় 

হয় না। অশুত কর্মে অত্যন্ত দুঃখ জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু, এবং শুভ কর্মে কেবল শুভ হয়, 

(--ইহাঁও তত্বের বিষয় হয় না) ॥ ৬--৭। 

বম যেমন দাবাগিতে দগ্ধ হয়) জীবসমূহও সেইরপ মিধা। কল্পনায় প্লেশ-অগিতে দগ্ধ হয় ও নরক প্রতৃতিতে 

পতিত হয় । ৮7 

যেমন-যেমন মারার উদ্ভব হয়, জীবনমৃহও তেমন-তেমন (জানের) গোঁচয় হয়। এই গং 

মায়ান্বরূপ, ইহ! ইহার হেতু ও প্রত্যয়কে ২৫ অগেক্ষ! করিয়। উৎপর ॥ ৯ 

৮ 

দি 

যেমন কোন চিত্রকর যঙ্গের অভিভয়ঙ্কর রূপ নিজেই আঙ্কত করিয়া ভীত হর, নির্বোধ 

ব্যক্তিও সেইরূপ সংসাকে ভয় পাইয়া থাকে ॥ ১৯ 

১৯। অর্থাৎ মূল ও সহকারী কারণে উৎপন্ন । 
২*। সহক্ষারী কারণ, যেমন অদ্কুরের উৎপত্তির বীজ বুল কারণ বা হেতু, খু প্রস্থৃতি সহবরা 

করণ বা গ্রতায়। ' |] 
২১। বুদ্ধের। ২২। বিবৃতি ভ্রষ্টব্য। 

২৩। বেবোনা সুখ নহে, হুঃখও নহে তাহাকে 'উপেক্ষা' বলা হইয়! থাকে। 

২৪। রাগ, ছেষ, মোহ; ষল। ২৫। পূর্যবন্তী ২*শ টিঙ্নী জর্টব। 
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১) 

যেমন কোন মূঢ় ব্যক্তি নিজেই গিয়া পন্কে নিমগ্ন হয, জীবগণও সেইনপ কল্পনীপঞ্কে 
নিমগ্ন হইয়া উঠিতে পারে না ॥ ১১। 

১৩ র্ 

যাহা (বস্তুত) অভাব, তাহাতে ভাব দর্শন করায় ছুংখ-বেদনার অগগভবঞয় ) সেই থে 

বিষয় 'ও তাহার জ্ঞান, ইহাদের কল্পনারূপ বিষে জীবগণ পীড়িত হয় ॥ ১২ ॥ 
১৬ 

তাহাদিগকে নিরাশ্য় দেখিয়া দয়াপরবশচিন্ত হইয়া, জীবগণের উপবারের জন্ক বোণি 

লাভের অনুষ্ঠানসমূহ আচরণ করিবে ॥ ১৩॥ 
১২ 

তাহা দ্বারা ! পুণ্য) সঞ্চয় করিয়া অন্তত্বর বোঁধি লাভ করিয়া? কল্পনা বন্ধন হইতে মু 

হইয়৷ লোৌকবন্ধু বুদ্ধ হইবে ॥ ১9 | 
১৩ 

যে ব্যক্তি প্রতীত্যসমুৎপাঁদ', 'জানিয়। পরমার্গ দর্শন করে, মে মাদি মধ, ও "ন্ত-ব্ষিত 

জগংকে 'শুন্ঠ/১ * বলিয়া জানিতে পারে ॥ ১৫ ॥ 
১৪ 

সার ও নির্বাণ কেবল প্রতিভাতই হইয়! থাকে, বক্ঘত ইরা নাই। (পরম তব? 

নিরঞ্জন, নিবিকার, আদিশান্ত, ও প্রভান্বর১" ॥ ১১ 

| ১৫ 

বপ্জ্ঞানের বিষয়কে প্রবুদ্ধ ব্যকি দেখিতে পায় না; মোহান্বকার *ইতে উদ্ধধ বাপ্সিও 

সংসারকে দেখিতে পায় ন। ॥ ১৭ ॥ 

২৬। হেতু ও প্রতায়কে অপেক্ষ! করিয়া বন্তর যে উৎপত্তি, তাহার নাম 'প্রতীতানমূংগাদ'। অর বলি॥! 

ঘতঃদিদ্ধ কোন বস্ত নাই । অনুরের ব্ব-তাব বলিয়া কিছুই নাই, দি থাকিত তবে অসুর চিরকালই খাকিত, 

বাতের কোন অপেক্ষ! রাশিত ন।। বিন্ত বন্তত সেরপ থাকে না। অনুর নিজের ছেডু বাজ, এবং প্রতায় 

খতু, ক্ষত, ইতা।দিকে অপেক্ষা করিযাই উপর হয়। এই জন্ত অগুরকে 'প্রতীতাসমুৎগয্প* বল! ছয়। দার 

অস্ুয়ের এ উৎপত্তিকে বলা হল 'প্রতীতাসমূৎপাদ' । 

২৭। শুষ্-্রতীতাদমুংপর । ২৮। এই বরিবার বিবৃতি দেখ। 
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১৬ 

মায়া-নির্শিত বন্ত মায়াই দৃষ্ট হইয়া থাকে। (বস্তু) যখন সংস্কত তখন কিছুই ভাব 
বলিয়৷ নাই। পদার্থের ইহাই পদার্ধতা ॥ ১৮ ॥ 

১৬ 

যাহারজাতি ২* আছে সে হ্বয়ং জাত হয় নাই, লোকে জাতিকে কল্পনা করিয়াছে। 
কল্পনা ও জীব এই উভয়ই যুক্তিযুক্ত হয় না ॥ ১৯॥ 

১৭ 

এই সমন্তই চিত্তমাঅ, ও মায়ার স্যার অবস্থিত রহিয়াছে । তাহা হইতে শুভ ও অপর 
কর্শ, তাহা হইতে শুভ ও অশুভ জন্ম ॥ ১৯॥ 

১৮ 

চিত্তচক্রের নিরোধে সমস্ত পদার্থের নিরোধ হয়। অতএব সমন্ত পদার্থই অনা 
এবং সেই জন্তই তাহারা বিশুদ্ধ ॥ ২০ | 

১৯ 

নিংস্বভাব পদার্থসমূহছকে নিত্য, আত্মা ও সুখ বলিয়া মনে করায় রাগ ও মোর 

অন্ধকারে আচ্ছন্ন ব্যক্তির এই ভবসমুদ্র উদ্ভুত হইয়াছে ॥ ২১॥ 
২০ 

মছাযানে 'আরোহণ না করিলে কোন্ ব্যক্তি কল্পনাঁজলপূর্ণ সংসার মহাসমুদ্রের পারে 

গমন করিবে? ॥২২। 

ধিনি বিশেষরূপে জানেন যে, এই লোক জবিষ্কা হইতে উৎপন্ন, ঠাহার এই সমস্ত কল্পন। কোথ। ইত 

উৎপর হইবে 1২৩ রঃ 

॥ আচার্ধ্য আধ্য নাগার্জুনের রচিত ম হা! যান বিংশ ক সমাু॥ 

পপ পপ পর পা পি পি আপপ্মপচগরগরররর এপস স্পা লা 

২২। অর্থাৎ জন্ম। 
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তুলনা 

3 

ক চী নমোহচিস্ত্াভাবরূপেভ্যঃ 

তিঃ যেন বাগ ধমে ৭ 

তি. বীতরাগৈরবব,ঘ্বৈৰৈঃ 
থ চী ৰ,ন্ধেভ্যো বীতরাগেভ্যঃ সত্য গ্রজেভ্যঃ 

তি, অবচনম্ ( -অবাচ্যম্) অপি দয়য়। দেশিতম্ 

তি বচনেন অবাচ্যম্ 

গ চী ধম? অবচন! নাঁবচনাঃ 

তি, বীতরাগাঁয় মতিমতেহম্ৃত্বর- 

তি দয়য়া সুগ্রকাঁশিতম্ 

ঘ চী  ৰুদ্ধেন দয়া হুদেশিতম 
তি১ শক্তয়ে ৰদ্ধায় নমঃ 

তিং অচিন্ত্য শক্তয়ে নমঃ 

তুলনা 

চীষষ, ভি গ (শেষ অংশ), ভি ঘটঃতীখ্ভিতগওষ) তিক ওটী গ, ভি, 
তিৎখ; চী ঘ, তিস্খ তি'গ। 

পুনরুদ্ধার 

ক. চীক,গ,য) তি কখ)তি'খ। খচীবতিখতি'গ। 

গ. চীখ্তিগ)তিক। ঘ চীকঘট ভি" গম তি, »। 

ক চী পরমার্থেন নোতপাদঃ 

তি, উৎপাদো বস্ততো নাতি 

তি, পরমার্থেনান্ৎপাদাৎ 

খ চী অনুবৃত্তিষ্চ ন শ্বভাবত: 
তি; নিরোধোষ্পি ন তথ্তঃ 
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তি, 

গ চী 
তিঃ 

গ চীং 

তি, 
তি, 
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মোক্ষোখপি নাস্তি তত্বতঃ 

বদ্ধ: স্ব একলক্ষণ: 

আকাশবদ্ যথা ৰ্দছঃ 

আকাশবৎ তথ! বদ্ধ: 

" আকাঁশবৎ সামান্ততো৷ দৃষ্টম্ 

মন্ত্র অপ্যেকলক্ষণা: 

সন্বাশ্চ এক লক্ষণ 

তুলনা 

চীফ, তি; ক,তি হী চীখ। তিঃ খ*তিঃ খ) চীঘ, তি, গা? তিং গ; চীগ তি; ঘঃ 

তিংঘ। 

পুনরুদ্ধার 

ক চীফ তি১ ক, তিং ক। খচী * তিঃ ৯) ভিং থ। গা টীধ) ভি১ গ, তিং গ। 

ঘ চীগ,তি ঘ)তিংঘ। 

কফ চী 

তি, 
তিং 

খ টী 
তিঃ 

তি. 

গ চী 
তি১ 

তিং 

ঘখ চী 
ন্তিঃ 

তিং 

৩ 

নাম্মিংন্তশ্মিংস্তটে জাতি; 

পরেইপরে তীরে জাতিনাস্বীতি 

স্বভাবেন প্রত্যয়-( প্রতীত্য-) সম্ংপন্নাঃ 

:সংস্কতানি প্রত্যয়োৎপন্নানি 
ন ন্বিাণং স্বতাঁবতঃ 

তানি সংস্তাঁনি সববাণি শুষ্কানি 
্বরূপেণ শৃল্টান্যে 

_ ব্যক্তং তথা সংস্কৃতং শুন্য 

সবজজ্ানগোচরঃ 



মহাঁধানবিংশক ২০৭ 

তুলন৷ 

চীক, তি* ক, তি ক;চীঞ তি১খ) চী গ ভিঃ গ, তি গ) চীঙঃতিও 

তিৎ.খ। 

রর চীক, তিঃ ক, তিৎ ক। 

পুনরুদ্ধার | 

থখ চীখ্ তিঃ খ। গ চী, তি গ তিং গ। 

ঘ চীষ্ তি ঘতিৎ ঘ। 
তিৎ খ এর সহিত কাহারে! মিল নাই। 
তি ক চরণে নারথাঁও সংস্করণের পাঠ ও তিং ক ঢঃণের গাঁঠ একই? কিন্ত পেকিং 

সংস্করণের পাঠ অন্যরূপ। এই পাঠ সমর্থন ক?1 যায় না। 
৪ 

ক চী অক্রি্ঠান্( -শুদ্ধান্) তখত1পপ।; 

তি" সবে ভাবা: স্বভাঁবেন 

তি সবে ভাবাঃ শ্বভাবেন 
থ চী অ্য়াঃ শাস্তাঃ 

তি, প্রতিবিদ্বসম! মতাঃ 

তিং প্রতিবিশ্বসম! মতা: 

গ চী সবে” ধম লক্ষণম্বভাঁবেন 
তি, গুদ্ধাঃ শান্তত্বভাঁবাশ্চ 

তি, বিশুদ্ধাঃ শাস্তশ্বরপাশ্চ 

ঘ চী প্রতিবিদ্বোপম! অভিক্নাঃ (- মমা:) 

তি, অন্থয়াস্তথত। সমাঃ 

তি ,অদ্বয়াত্তথতা সমাঃ 
তুলন। 

| টী ক, তিও গঘ) তিৎখঘ) চীখ, তি১গ-ধ, ভিংগ-খ ) চীগ ডিউক তিক) টা ভি 

খ-ঘ; তিংখ-ঘ | 

পুনরুদ্ধার 

ক চীগ) তিঃক, ভিধক )খ চীঘ। তি তিএখ )? চীব-, তিগ) তিংগ। ঘ চীক-খঘ, 

তি১ঘ, তিৎঘ। 
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৫ 

ক চী গৃথগ জনে বিকল্পচিতেন 

তি, পৃথগজনেন তত্বেন 

ডি আত্মানাত্আা ন সত্যঃ 

তরি *৬ তত্বত অনাত্সানমাত্মেতি মন্ততে 

তি, অনাত্বন্তাত্মা 
তিং পৃথগ্জনেন কল্পিত: 

গ চী তম্মাদৃতিষস্তি ক্রেশা: 

তি” স্থুখং ছুঃখমূপেক্ষা 
তিং স্থখং হুঃখমুপেক্ষা 

ঘ চী পুনছু £থং সুথমুপেক্ষা 
তি, ক্লেশা: সবত্র বিকল্িতাঃ 

তিং ক্লেশো মোক্ষস্তথা 

তুলন। 
চক, ভি১ক-খ তিংখ; চীখ, তি১খ, তিক; চীগ, তি১ঘ, তিং ঘ) টীঘ, তি; গ, তিগ। 

পুনরুদ্ধার 
ক চীখ তি১ধ, তিংক ) খ চীক, তিক, তিংখ) গ চীগঘঃ তি১?, তিংগ) ঘ চীগ, 

তি১ব, তিং ধ। 

গ চরণে “উপেক্ষা (তি১গ “বতোঁড, স্ঞ্োমস চী য দশে স্থানে তিৎগ-র পাঠ 

“অপেক্ষা ! দিলুতোস, প'); কিন্তু নিশ্চয়ই ইহা ঠিক পাঠ নছে। 
ঙ 

ক চী দেঝাতৌ (-ন্বর্গে) বিশিষ্টং সুথম্ 
তি, সংসারে গতর: যু 

তি সংসারে গতয়ঃ ষট্ 
খ চী . নরকেতিমাত্রংছুঃখম্ 

তি, আুগতাবুভ্মং সুখম্ 
তিং পরম: দ্বর্গ: সুখং চ 

গ চটী সর্বং ন সত্যগোচরঃ 



মহাযানবিংশক ন্ 

তি, নরকে চ মহাছুঃখম্ 
তি নরকে চ মহাছুঃখম্ 

ধ চী ষড় গতয়ো নিত্যং প্রবতন্তে 

তি, বিষযস্তত্বেনাচিন্ত্য 
তিং বেগ্যন্তে বিষয়া অমী ও 

তুলন! 
চীক, তি১খ, তিৎ ধ £ চীখ, তি১গ, তিৎগ 5 চীগ, তি১ঘ 5 চীঘ, তি১ক, তিক । 

পুনরুদ্ধার 

ক চীঘ, তিক, তিংক) খ চীক, ভিসগ) তিৎ ; গ চীধ, তি্গ, তিংগ; ঘ চীশ, 

তি১ধ) তিৎ্য। 
তিং ঘ চরণের কাহারো সহিত মিল নাঁই। 

ঘ চরণে তি অন্তবাদের প-সংস্করণে আছে “যুল. দে. খিদ. মি. বসম. পর” ; স্পষ্টতই 

অসম্পূর্ণ । ন-সংস্করণে 'যুল' ও «দে? ইহাদের মধ্যে 'ল” পাঠ করিয়া প.ক্তিটিকে পূর্ণ করা 
গিয়াছে। তথাপি ইহা সন্থোষজনক নহে । আমরা যদি প সংস্করণে বসম' স্থানে 'বিদমস' 

পাঠ করিয়া শেষে “যোদ? যোগ করি তাহা হইলে চরণটি পূর্ণ হয় এবং তা অর্থেও 
অনেকটা চী গচরণের সহিত মিলে । 

চা] 

ক চী লোকে জরা ব্যাধিম রণম্ 

তি অপি চছুঃখং চ 

তি অশুভাৎ পর দুঃখম্ 
থ চী ভবতি ছুঃখমনিষ্টম্ 

তি, জরাব্যাধিরনিত্যতা 

তিং ব্যসনং প্রীত্যনিত্য তা 

গ চী কমণচসারেণ পতনম্ 

তি, কমণাং বিপাক; 
তিং শুভৈরেব কম ভিন্ত 

থ চী তৎনত্যমন্ুখম্ 

২৭ 
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তিঃ স্থখং ব্সনমেব চ 
তিং গুঁভমেব নিশ্চিতম 

পু তুঙ্গনা 
কঃ তি খতিঃখ) চী৭ তিক তিং 2 2 ১1৩ $ তক চীগ ৬১ গ ৩ চী? তি ঘ,,তিও | 

টির 
পুনরুদ্ধার 

ক চীধ তিক, তিক) খ চীক, তি১খ, তিখ) গ চীগগ, তি, গ তিং গ) ঘ ঘচীঘ, তি, ঘ) তি, ঘ। 
| / তি১.র খ-চরণে «ন” স্থানে শুযুক্ত বমগুচি “নদ' পাঠ করিতে চাহেন, কিন্তু ইহ হরে কারণ র্ ১৯ শিব ও'নদ' উভয়ই ব্যাধি অর্থে গুযুক্ত হইয়া থাঁকে। ট পল পাঁঠ 'দগ+ কিন্তু এখাঁনে কি দক” 'পাঁঠ করা যায় না? তাহা হইলে ন অর্থ হইবে 'কচ্ছং বাঁধিঃঃ অথব| কিচ্ছ -ব্যাঁধিংঃ গ. | ৃ ও 4 & ব্যাধি | “মিতগ, (ঞিদ ০ অনিতা “গু দ.প+- ব্যসনঃ। 

ধর 
৮ 

ক চী সত্ব মিথ্যা কর্পনয়া 
তি, ০ 
তিং অহৎপাদাববোধেন উৎপাদাৎ 

খ চী ক্েশায়িনা দহাতে 

রি তি | 
" চি গ চী শরকার্দিগতিযু পতস্তি 

তিঃ 

চি 

তি দৃহন্তে নরকাদিয 
খ চী যথা দাবাগ্রিনা বনং দহতে 

তিঃ ৮৬ 

তিষ। দোষে দবাখিনেব দহস্তে 

তুলনা . 

চী খ-ঘ, তিৎ্ঘ। চী গ)তিঃ । 



মহাধানবিংশক ২১১ 

পুনরছ্ধার 

/ চীক) খ চীঘ) গ চীখ,তিং ঘ; ঘ চীগ তি গ। 

এই কারিকার তি মোটেই নাই। তি'-র মোটে তিন চরণ আছে, ক, গর, ও খ) ধ 

পাওয়া ঘাঁয় না। স্পষ্টতই তি*-র ক-চরণের পাঠ : “স্ক্েমেদ.তেণগম.পস, ' বিশুদ্ধ নহে। 

ইহার কোনে সঙ্গত অর্থ পাওয়া যাঁয় না। চী-পাঠ “চে শে রাও ফেন পিএ | উল্লিখিত 

তিব্বতী পাঠে “তোগন" স্থানে “ত্তোগ' পাঠ কর! উচিত। শ্রীমুক্ত যমগুচিও ইহাই মনে 

করেন। ইহা ছাঁড়া “মেদ' স্থানে যদি “বো' পড়া যাঁর, তাহা হইলে এ বাকাটার অর্থ হয় 

'জনঃ কল্পনয়া।” অন্তরূপেও ব্যাখ্যা! করা৷ মাইতে গারে। পূর্বোক্ত মূল পাঠে ('দ্ব্যে মেদ 

তেণগ পল") 'স্ক্যে' স্কযে বো, 'জনঃ ; অথবা _ দক্ক্ে-বু' ল পপুরুষ£ | “মেদ » “অভাবঃ। 

কিন্ত এখানে ইহাঁকে “অভূত' অর্থে ধর! যাইতে পারে। “ভোগ.পম'- কয্পনয়া”। এইকপে 

অর্থ হয় পুরুষ: (অথবা 'জনঃ” “সত্ব: ; অভূতবক্পনয়া'। ইহা চী-র সহিত বেশ মিলে 

: “সত্ব! মিথ্যাকল্পনয়া” )। 

চীখ-অনুসারে তি'গ এইরূপ হইতে পাঁবে--ঞোোনমে। ৪ম পই.মেস'শ্রেগ পনি ল 

হে ক্লেশবন্ধিনা'। 

৪১ 

ক চী সঙ! সলতে। মা মায়া 

তি * 

তি যথা যথ। ভবেন্ মায। 

খ চা পুনরমায়।বিষ়ঃ গৃহ্াতি 
তি রর 

তি, তথা সন্ধা গোঁচরাঃ 

গগ' চী গচ্ছন্ মায়াকতায়াং গত 

তি 9 

তিং জগন্ মায়া স্বরূপম্ 

ঘ চী ন ব্ধ্যতে গ্রতীত্যসমূৎপরম্ 
তি ৪ 

তং তথা গুতীত্যসমুৎপয়ম 
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তুলন। 

চী ক-খ তিং ক-খ) চীঘ) তি ঘ। 

ক তিক; খ তিংখ)গ তিগ) ঘ তি ঘ। 

এ পুনরুদ্ধার 

এই কারিকাটি সম্পূর্ণভাবে তিং হইতে পুনরদ্ধত হইয়াছে । চীর সহিত তি*-ব 
সাধারণতঃ বেশ মিল আছে, যদিও বিশেষ বিশেষ স্থানে ছেদ দেখা যাঁয়। তির 
চরণে *গ্রোঃ শবের অর্থ গতি ও জগৎ ছুইই হয়। আঁমি এখানে দ্বিতীয় অর্থাটকেই 
ভাল মনেকরি। চী-র পাঠে এখানে আছে “ভাঁও'। এখানে ইহার অর্থ গ্তি' 
( “মার্গ' নহে, যদিও সাধারণত তাঁহার এই অর্থই ধরা হয়)। যেমন "লু তাও “্যড 

গতয়:' ( ভিব্বতী *গ্রো.ব. রিগস-ক্রগ? )। ৬ কাঁরিকাঁর গতির উল্লেখ করা হইয়াছে। 

১৩ 

ক চটী যথ! লোকে চিত্রকর: 

তি, সমীচীনশ্চিত্রকরঃ 

তি: যণ! চিত্রকরো৷ রূপম্ 

খ চী যক্ষশ্যারৃতিমন্কয়তি 

তি অতিভয়ঙ্করং যক্ষস্য রূপম্ 

তিং যল্ষশ্য তয়ঙ্করং অস্করিতা। 'আঁক্ষরিক এস্কনেন') 

গ চী সবয়মন্কয়িত্বা স্বয়ং ৰিভেতি 

ভি, অস্কয়িত্বা শ্বয়ং ৰিভেতি " 
তি তেন ম্বয়ং বিভেতি 

থয চী * সউচ্যতেহজঃ 

তিঃ সংসারে মুঢ়োহপি তথা 

তি, সংসারেহৰ ধন্তথা 

তুলন! 

চীক, তিঃ ক, তি; খ) চীথ, তি খতিঃ খ। টীগ, তি" গতি গ) চীঘ) তিঃ ঘঃ 

তিং ঘ। 
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মূল কারিকাটি আ শ্চ ধ্য চর্যা চ য়ে র** সংস্কৃত টাকায়, উদ্ভুত হইয়াছে! 

এই পুস্তকে চতুর্থ চরণের পাঠ “সংসারে হাবধন্তখা।” এখানে তি*-র চতুর্থ চরণের পাঠ, 
('খোরবর, মৌঙসপও দে. বশিন, নো') অনুসারে সংস্কৃতে “হিঃ স্থানে অপি 
(দ্রষ্টব্য তিব্বতী “৬,) পাঠ করা উচিত। , 

যমগুচির সংস্করণে তিং-র গ-চরণে 'স্গ্রথ' স্থানে ক্রগ' এবং তির '£চরণ “মোড' 

স্থানে 'মেোঁঙস' পাঠ করা উচিত। 

চী, তি, ও ঠিং অগ্বাদের এখাদন প্রধান ভেদ এই যে, তিও অন্ভবাঁদের "যম 

স্থানে চী ও ভিং-অশ্নুবাদে 'ঙ্গ' গাঠ পাওয়া! যায়। এদং এই পাই পা মল মস্ত 

কারিকাঁটিতে সমর্থিত হয়। 

১১ 

ক চী সন্বাঃ ব্বয়মুৎপাদয়ন্তি রাগম 

তি যথা স্বয়ং পন্গং কৃতা 

তি যথা ম্বয়ং পক্কে চলনেন 

৭ চী করোতি তেন মংমারেউম্ 

ত১. ৰালঃ কশ্চিদারু্: 

তি ৰালঃ কশ্চিন্ নিমগ্নঃ 

গ চী রুত্বা ৰিভেতি 

ত২ তথাত্যানন্দ 

তি, তথা কল্পনাপঙ্কে নিমজ্জ 

খ চী অজ্ঞানাবিমুক্তঃ 

তি বিকরপঞ্ষে মত্ত! নিমগ্ন: 
তিং ,. সত্তা উদ্গমনাক্ষমঃ 

তুলন! 
চীক) তি, ক,তিক) চী খগদতি১ ও তিং হইত ভিন্ন) তি গতি, 7) তি১ গ 

হইতে চী ও তিং ভিন্ন; তি গ, ভিংঘ) তি ঘ এক “মত্বাঃ শব ছাড় চী ও তি হইতে 

পপি শপ আর আপা 

পুত হর সাদ শ্রী মহাশয়ের চরণে ইহা চর্যাচর্ধাবিনিশ্চয় বলি! লিখিত 
৩০) ম.ম, 

"বাসাতে বর্মন হেখকের মন্তব্য উষ্্বা। 
ছইয়াছ্ধে। এ মন্বন্ধে ১৩৩৬ সালের করিবে 

৩১। যৌ দ্ধ গন ও দে] হাঁ, বঙগীর-দাহিত7.” ঠিহণ। ১৩২৩ সাল, পৃ । 
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বিভিন্ন । ঘ.চরণে চী র “অবিমুক্ত? শবটির সহিত ভি'-র 'উদগমনাক্ষমাঃ+ শব্দটি তুলন। করিতে 

পারা যায়। 

পুনরুদ্ধার 

ক্ষ তিক) ভিংক) খ তিখতিংখ) গ তিস্ঘতিঞগ) ঘ তিথ। 
এই কারিকাটি প্রধানতঃ ভি হইতে করা হইয়াছে । চী”র প্রথম চরণের শেষে 

“জন শের অর্থ “রন তং রাগ? | 

তির থিতার চরণে প ও ন্ উভদ্নই সংহ্তণে “গণ পাঠ আছে, কিন্ত বক্চত 

হইবে গা” 
তি 

ক চটী মন্থ। মিথ্যাচিত্তেন 

তি; অভাবে ভাবদর্শনেন 

তিং '্াভাঁবে ভাবদর্শনেন 

থ চী উতৎপাদয়স্তি মোহমলরাগম্ 

তিঃ বেছতে দুঃখবেদনা 

তিঃ বেছ্চতে দুঃখবেদন। 

গ চী নিঃহ্বভাবং বদ্গয়ন্থি সস্বভাঁবম্ 

ত১ আতঙ্ষবিপরীতব দ্ধ 

তিং জ্ঞানবিষয়য়োস্তয়ো: 

ঘ চী বেদয়ন্তে হুঃখেহতিছুঃখুম 

“তি”. কল্পনাবিষেণ বাধ্যস্তে 
তি, বিভর্কবিষেণ ৰাধ্যন্তে 

তুলন৷ 

চী খ তিঃগ ; চীগ, তিক) তিক) চীগঃ তি১খ, তিংখ ) তিংগ সমস্ত হইতে ভিন; 

তিংঘ,১ ভি১ফ। : |] 
পুনরুদ্ধার 

ক ভিক)তিংক) খ চীগ, তি১খ, তিখ) গ তিৎগ) ঘ তিঃঘ,তি:ঘ। 

তি১র প্রথম চরণের শেষে প ও ন উভয় সংস্কঝণেই 'মিন+ পাঠ পাওয়া! যার কিন্ধ 
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ইহা সঙ্গত হয় না। তি+-র ন-সংস্করণে এখানে আছে £যিন'। তদনতসারে সেখানেও কিন! 
পাঠ করিতে পারা যায়। তির প-সংস্থরণে আছে পরম, ইঠা অষ্ঠসবণ করি যমগুচি 

সেখানেও “য়িস' পড়িতে চাঁন। এই পাঁঠই দে উতকষ্টর তাহাতে সন্দেহ নাই । তির 
প্রথম চরণের প্রারস্তে প-সংস্করণের পাঠ 'দোগস', ন-সংস্করণে এখানে আছে “তেণগস'। 

কিন্তু এই উভয় পাঁঠই অশুদ্ধ, শুদ্ধ পাঠ হইবে “তেগ'। তি+-র চতুর্থ চরণেও ন.সংঙগরণে 

“তে গম স্থানে “তেণগ' পড়িতে হইবে। | 

৬৩ 

ক চী বন্ধ: পশ্ঠতি তাঁণব্রাণান্ 

তি" তানশরণান্ দূর 

ত* তেনানশরণতাঁদ ৭নেন 

খ চা তত উৎপাদয়তি করণ।চি ওম 

তি, করুণাঁবশমানমঃ 

তিং প্রত্তাকরুণেন মনসা 

গ চী ভন উৎপাঁদয়তি বোধিচিত্তম্ 

তি, হিতকরো বন্দ সত্বেভাঃ 

তি সত্বানামুপকারায় 
ঘ চী বিপুলমভান্যতি*১ বোধিচধ্যাঃ 

তি সদ্বোধিচর্ধ্যা' করোতি (ন 

( অথবা ) 

সম্বোধী ধোগং করোটি ০১ (পে 

তি সনুন্শ্য যোগং কুরধ্যাং 

তুলনা 

. চীক্গ তি, কগ; তভিংক; চীঞ তিধ) তিখপ ; চীগ তি, ওতি* হইতে ভিন্ন তি১গ, 

তিৎগ ; চীষ, তি১য) তিখঘ। 

তির খ চরণে ন-সংস্করণে 'ম্প্যোদ? কিন্তু প-সংঘ্বরণে স্থ্যোর | তিধ-র ঘচরণে 

ন-সংস্করণে স্যর? কিন্ত প-সংস্করণে ম্োর । 
জপ শএ আপা পাপ কস 

৩৩। অথব| 'কুর্ধা।ং ।' 

পক 

৩২। অধনা 'অত্যন্তেত । 
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পুনরুদ্ধার 

ক চীক, তিঃ কঃ তিক) খ চীখ, তিংখ, তিখ; গ তিংগ, তি১গ, বধ চী) 

তি তি 
১৪ 

ক চী প্রাপ্তোহমত্বরজ্ঞনফলম্ 

ভি, তাতিঃ পুণ্যসম্ভারং সঞ্চিত্য 
তি তেন চসম্ভারঃ সঞ্চিতঃ সংবৃতৌ 

খ চী তদা পরীক্ষতে লোঁকম্ 
তি, করনাজালানুক্তঃ 
তি অন্তন্তরাং ৰোধিং প্রাপ্তঃ 

গ চী বিকল্লেৰ দ্ধঃ 

তি, অনুত্তরং জ্ঞানং প্রাপ্তঃ 
তিৎ কক্পসনাবন্ধনামুক্ত: 

ঘ চী তস্মাদ্ তবতি হিতকর: 
তি, ৰদ্ধো লোকৰান্ধবো ভবতি 

তি ৰদ্ধঃ সলোকবান্ধবঃ 

তুলনা 

চীক, তিক, তিংখ ; তিক? তিক চীগ তিন, তিখধ) চীঘ, তিখ, তি২গ) 

চীঘ তি১ঘ তিহধ। * ্ 

তিং-র দ্বিতীয় চরণে সংবুতৌ, ইহার সহিত অন্ত ছুই অন্তবাঁদের কোনো মিল নাই। 

চী-র সহিত তিঃক ও তিৎধ*রও মিল নাই। 

পুনরুদ্ধার 
কতিস্ক, তিংখ ) খ চীক; তিংগ তিৎখ; গ চীগ, তি১খ, তিংগ; ঘ চী-ঘ তি১ব। 

তিংঘ। 

১৫ 

ক চী প্রতীত্যসমুৎপাদাৎ 
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তিঃ ভুতার্থদশনাম 

তি যথা" বং] প্রতীতাসমূৎপাদাং 
৭ চী জানাঁতি ভৃতার্থম্ 

তি; জাতযথাবজ জ্ঞান: 

ভি যো ভৃতার্থমবলোকতে 
গ চী অথ পশ্থাতি লোকং শৃস্তম্ 

তি, তত আগ্যন্তবঞ্জিতম 
তি সজগচ্ছ,স্তং জানাতি 

ঘ চী আদিমধ্যান্তকোটি বর্জিতম্ 

তি১. জগচ্ছ-ভ্তমেব পশাতি 
তি আদিমধ্যান্তবক্ষিতম্ 

তুলনা 

চীক) তি১থ, তিৎ ক) চীখ, তি১ক, ছি” প) চীগ, তি গ, তি গ) চীপ) 
তিন গতি 'ঘ। 

পুনরুদ্ধার 

কচীক; তি+ধ) তিং ক; খচ়ীপ তিক তিৎগ)গরচীগ ভিদ) তি গ 

ঘ্বচীব, তি+গ, ভিয। 
৬৬ 

ক চা পশাতি সংপারো নিব ণম্ 

তি, 'তআত্মতঃ সংসারম্ 

তি, এবং দর্শনেন সংসার: 

৭ চী এতছুতয়মনাস্মতঃ 

তি, নির্বাণ চন পশাঙ্ছি 
তি: নিবাঁণং চ ন তক্বতঃ 

গ চটী নিরঞ্জনমবিপরিণহম্ 
তি, নিরঙ্কনং নিবিকাঁরম 

তি, অক্িষ্ঠীকারম্ 

৮৬৫ 
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ধ. চী আদিশুদ্বং নিত্যশীস্তম্ 
তি, আদিশাস্তং প্রভান্বরম্ 
তি আদিমধ্যান্তগ্রকৃতিভা শ্বরম্ 

হা তুলন৷ 

চী ক-খ, তি১ক-খ, তি২ক-খ ) চীগ, তি১গ) চীঘ) তি১ঘ) তিৎ দ। 

পুনরুদ্ধার 

ক.খ চীক-খ) তি১কখ-, তিংক-খ ; গচীগ, তিগ) থ টীষ) তিওঘ) তিগ-ল। 

১৭ 

ক চী স্বপ্পুবিষয়ান 

তি, হ্বপ্নাঙ্তববিষয়ান্ 
তি গ্প্সেহনুভূ়মানম্ 

শ. চী প্রব,দ্ধো ন পশ্যতি 
তিঃ প্রবন্ধো ন পশ্যতি 

তি,  প্রত্যবেক্ষকো ন পশ্যতি 

গ. চী জানী মোহনিডাগ্রব,দ্ধ: 
তি মোহাদ্ধকার প্রবন্ধ: 

তিৎ মোহান্মকারোছ,দ্স্য 
ঘখ চী ন পশ্যতি সংস্টররম্ 

তি, সংসারং নৈধ পশ্যতি 
তি সংসারা নোপলভ্যস্তে 

তুলন। 

চীন্ক, তিক, তিক ? চীখঃ ভি৯খ, তিৎখ ) চীগ, তি১গ, তিংগ ) চীপ) তিষ্ঘ, তিওঘ | 

পুনরুদ্ধার 

ক চীক,) তিক, তিক থ চটী, তিখ, তি*গ। গ চীগ, তি১গ, ভিৎগও) দ চীঙ 

তি৯ধ। তি্য। 

এখানে সকলেরই সম্পূর্ণ এক্য। 



মহাযানবিংশক নং 

যমগুচি ঠিকই বলিয়াছেন যে, তিখ-চরণে যদিও প ও ন উভয় সংস্করণেই সে, 
পঠ মাছে, তথাপি তাহার স্থানে “তোণগস' গড়া উচিত । 

ক চী 
তিৎ 

চী 
তিং 

চী 
তিৎ 

চী 

তিং 

১৮ 

তেযু ধর্মেঘু ধম তায়াম্ 
মায়ানিমিতং মায়৷ দৃশ্যত 

তত্বান্থেষিণা কিফিদগি ধমে1 নোৌপলভ্যতে 

যদ সংস্কতং তদা 

যথা মায়াচার্যো! মাঁয়াবস্থ করোতি 

কিঞ্দপি ভাবে নাস্টি 

জানিনা! তথা জাতব্যম্ 

ধ্মাণাং সৈব ধর্মত। 
এ কারিকাঁর তি নাই । 

তুলনা 

চীক, তিথ্ঘ) চীথ। ভিংগ ; চীগ, ভিৎক | চীঘ ও তিখ পবস্পর ছির । 

ক 

পুনরুদ্ধার 

ক চীগগতিংক) খচীথ (শেন অংশ). চি'খ ) গচীখ, তিঃগ ; 

ঘ চীক, তিংঘ। 
১৮ক 

এই কারিকাঁর জন্ত ২১শ কাঁরিকা! ডুষ্টব্য। 

ভি 

ত্তিং 

চী 

স্ডিঃ 
তিং 

চী 
তি 

১৯ 

ইদং সবং চিত্তমাত্রম্ 

ইদ' সব" চিতমাজম 

ইদং সব€ চিন্তমাত্রম 
স্বাপ্যতে মায়ানিমণলক্ষণম 

মায়াবজ্জায়তে 

মায়াবদবতিষ্তে 

ক্রিনতে কুশলমকুশগং কম 
ততঃ কুশলমকুশলং চ কম 



২১৪ হরপ্রসাদ-সংবধ্ধন-লেখমালা 

তি কুশলৈরকুশলৈশ্চ,কর্মভিঃ 
ঘ চী , ক্ুজ্যতে কুশলাকুশল! জাতিঃ 

তি, ততে। জাতিরুত্রমাঁধম! চ 

". *. তি তত উত্তম! অধমাশ্চ জাত: 
ঞ গজ 

তুলনা 

চীক; ভি১ক, তিক; চীখ, তি+থ, তিৎখ; টীগ, ভি, তি; 

ঘ টীঘ) তি১খ, ভিনঘ। 

পুনরুদ্ধার 

ক চীক, তিক, তিক) থ চীখ, তি, শিখি ;গ চীগ, তি১গ, তি; 

যচীঘ, তি১ষ, তি২ঘ। 
৩ 

ক চী চিন্তচক্রে নিরুদ্ধে 

ভ্ভি চিন্বচক্রে নিরুদ্ধে 

তং চি্রচক্রনিরোধেন 

খ চটী তদা সবে” ধম? নির্ধা: 

তি”. সব এব ধম নিরুন্ধাঃ 

স্তিং সবে ধম? নিরধ্যন্তে 

গ চটী এতে ধমণ অনাতান: 

তি, তত এব ধর্ম অনাত্মানঃ 
তিং ততো ধম? অনাত্মনঃ » 

ঘ' চী সর্বে ধর্ম! বিশুদ্ধাঃ 
তি তত এব ধর্ম বিশুদ্ধা: 

তিৎ তেন ধর্ম বিশ্ুদ্ধাঃ 

ভূলনা 

চীক, তি১ক, তিৎক? চীখ, তিখ, তি্টখ) চীগ, তিৎগ, তিঃগ 
চীধ, তিঠ্ঘ, তিঘ। 

পুনরুদ্ধার 

ক চীক, তিঃক, তিক; খ চীখ, তিসধ তিৎখ। গর চীগ, তি১গ, টা 

তিংগ ) ঘ চীষ, তিন্ধ। তিনঘ। 



মহাযানবিংশক হি 

১ 

এখানে তি* অঙ্গবাদে একটি কারিক! বকা (২১), কিন্তু তি* ও চী অন্বাদে দুই 
কারিক। আছে, তি ১৬_:১৭ চী ১৮_১৯। 

বাদে দুইটি করিয়া 

ক চী ১৮ 

চী১৪ 

তি১১৬ 

তি১১৭ 

তি, 

খ চী১৮ 

চীঃ৯ 

তি১১৬ 

তি১১৭ 

তিং 

গু চী১৮ 

চী১৯ 

তি১১৬ 

ভি১১৭ 

মোহান্ধকারাবৃতাঃ 

যদ্দি বিকল্প্যতে জাঁতিমান্ 

ভাবেষু নিঃস্বভাবেষু | 

জাতিঃ স্বয়ং ন জাহা 

ভাবে স্বভাবে বা 

পতন্তি সংসাঁরসাগবে 
মস্্বো ন যথাযুক্তঃ 

নিত্যাযভখসংজয়া 

জাতিলোটৈবিকল্পিতা 

নিতাং সুখ সজয়া 

অজাতং মন্তন্বে ভানম্ 

সংসার ধমে 

রাগমোহতমস্ছরন্ 

বিকল্পাঃ সন্বাশ্চ 

[মাহন্ধক1রাবরণেন 

উৎপাদয়ন্তি লোকে বিকল্পম 

হপাগ্ঠতে নিতামসখস জা 

ভবান্ধিরয়মূদ্ূতঃ 

উন্ভয়মেতয় যুজ্যতে 

রালঃ সংসারসাগবে লম্ি 

তুলনা 

টী ১৮) ভি১ ১৬৭, ভিউ টী ১৮৭, তি ১৬, ভিউ ) চী ১৮, তি ১৭ক (ভুল 

চী ১৯ক)) চী ১৮ তি ১৭৭ চী ১৯৫ তি? গন) চী ১৯, ভি ১৬ফ) তিং ক) 

চী ১৯ধ) তি১ ১৬৭ তিং খ। 

তী ১৮ক-খ) তি ১৬গ-ঘ) তিঃগ-দ ) চী ১৯ গহ, তি? ১৬ক-থ) তিংব-খ) চটী ১৮ গল, 

তি, ১৭কব্ধ। 



২২২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 

পুনরুদ্ধার 
ক-্খ চী ১৯গ-ঘ,) তি ১৬ক-ধ) তি১ক'থ ) গ-ঘ চী ১৮ ক-খ তি, ১৬গ-ঘ তিঃগ-ঘ। 

_ প্রধানত তি ১৬ হইতেই এই কারিকাটি পুনরুত্বত হইয়াছে। তি+১৭ হইতে 
পুনরুত্কৃত কাঁরিকাটি মূলে ১৮ক সংখ্যায় সঙ্গিবেশিত হইয়াছে । ইহার প্রথম চরণে “জাতিমান্** 
শব সমন্ধে কিছু বিচাধ্য আছে। চী ১৯ফ-চরণে পাওয়া যায় “যু শে? ইহান্স অর্থ 'জীতিমান্» 
অর্থাৎ “জীব” ( ডরষ্টব্য 10561)9016 0, 244 )। তদনুসারে তি১ ১৭ক-চরণে ন ও প উভয় 

সংস্করণেই প্রাঞ্ধ পাঠ “ক্ক্ে-ব' স্থানে 'স্ব্যেববো 'জনঃ' অথবা স্ক্যে-ুঃ 'পুরুষঃ” পাঠ করা উচিত। 

উ চরণেই প-সংস্করণের “মস? পদের পূর্বের “ক্গ্ে স্থানে ন-সংদ্গরণ অনুসারে “স্ক্যোস? পাঠ 
করা কর্তব্য । ধ-চরণে স্পষ্টতই “সেসম, ভূল প15, উহার স্থানে ন-সংস্করণ অচসাঁরে “সেমস? 

পড়িতে হইবে। 
১ 

ক চী সংসার চক্রপরিবন্তন-মভাসাগবে 
তি 

তি, কক্পনানদীপুর্ণন্স 
থ চী সব্বরেশ সলিলসম্পণে 

তি, মহাধানমনাশ্রিতঃ 

তি? সংসারমন্াঁসাগরস্য 

গ চী বদি নোহাতে মহাঁধ!নেন 

তিঃ সংসারমহাসাগরস্য * 

তি. মহাযাননাবমনারড: 
নিশ্চয়েন কথ প্রাপ্ষত্যাৎ তৎপারম্ 

তিঃ পারমুহীর্ণে। ন ভবিষ্ততি 
স্ডিহ কঃ পাবং গমিষ্ৃতি 

তুলনা 

চীক, ভিৎখ ) চীধ, তিংক ) চীগ, তি১খ, তিংগ; চীঘ, তিটুখ, ভিংঘ। 

ও৪। তৃতী চরণ জষ্টব্য, ভুজনীক “সন্বাঃ”। ভিষাতীর বথাবথ পাঠ জন্গুসারে এই গছ্থি অনুবাদ 

হইবে _-'জাতিনৈয ব্য়ং জাতা' । 



মহাযানবিংশক +২৩ 

পুনরুদ্ধার 
ক চীগ, তিং কট চীক। ভি ভিড গ চীগ, ভিখ, তিন) 

ঘ চীঘ, তিস্য) তিংঘ। 
রা কিনি 

পওন উভয় সংস্করণেই তিক পাওয়া যায় না। তি.ক চরণে পচুবোস' স্থানে 
'ছুরিস' পাঠ করা উচিত? তাহা হইলে “কল্সনা-নদী? না হইয়া 'কল্পানা-জল' অর্থ হইবে) এবং 
ইহাই এখানে সঙ্গত ও চীপ দ্বারা সমর্থিত। 

পরিচয়ে (8৫) পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই কাপিকাটি জা নস ফি তে পাঁওযা যাঁ়। 
২ 

ক চী বুদ্ধেন বিস্তরশো লোকধমে। দেশিত: 
তি১  অগিষ্ঠাপ্রতায়োৎপন্মিদম 

গণ চী জেয়মিদমবিগ্যাপ্রত্যয়োৎপঞ্জম 

তিং সম্যগ লোকবিদ: গশ্চাঁং 

গ চী যদি বিকল্প চিত্তম্গংপাদরিতং শক্যতে 
তিৎ এষাং বিকল্লানাম্ 

য. চী সবে মন্াঁঃ কথং ভাতা! 
তি কুত উদ্ভুবো ভবেং 

তুলনা 

টীক) তিখ; চীণ, তিক) চীগ, তিগ। দীপ, তিল । 

পুনরুদ্ধার 
ৰ তিংক; থ ভি; খ) গ তিথগ; পণ ভিখ্য। 

তি+ অন্বুদে ইগ নাই। 
ভণিতা 

চটী মহাযানকারিকাবিংশকশান্ত্রং মহানাগার্জুন রত সন. ভারতীরেন 
ত্রপিটকেন দা ন পা লে ন পবিব্তিতম্। ৃ 

তী* মহাযানবিংশকম্ আঠার্ধার্ধ ন'গা জুন রত সম্পূ্ণম্। কাশ্মীরকেণ 
পণ্ডিভেন আ ন নে ন পরিবর্তকেন ভিঙ্ষণ বীর্তিভূতি গ্রজেনচ পরিবর্ধিতম্। 

তিৎ মহাঁধানবিংশকদ্ আচার্য ন! গ! জ্ছু ন গাদরুতং সম্পূর্ণ । 'ভারতীয়েন পপ্তিতেন 
চক্ত্রকুমান়েণভিক্ষুণা শাক্য গ্রতে ণচ পরিবন্ঠিতম্। 



বিবৃতি 

১ 

তি এর গ্গ চরণে ক্লোচন' পদের পরে প-সংস্করণে ক্লোন মেদ এবং ন'সংস্করণে 

“কো.মেদ, দেখা যাঁয়। এই চরণের শেষ বর্ণ 'প'ই: স্পষ্টই হুচনা করিতেছে যে, “ক্লোন মেদ' 

অথবা! “ক্লো-মেদ' পরবর্তী খ-চরণের “মথুন* শব্দের সহিত অদ্থিত হইবে । এই জন্য আমার 
মনে হয় যে, উল্লিখিত পাঠ ছুইটির কোনটিই গ্রহণ না করিয়া 'র.মেদ' (ব্রন মেদ,গ?) 
“অঙ্ত্বর" এই পাঠ করা উচিত। ইহা তির ধ চরণের 'মথু.বস ম. মি খ্যব' ইভাঁর সহিত 
মিলে ও চীক এর (পু খোস্সু ই হসিং) দ্বারা সমর্থিত হয়| 

ক-চরণে 'বাগ.ধরেণ ( অথব| 'বাঁচা” ) অবাচ্যম (অথবা 'অনভিলাপ্যম+ ,[ তি 'বজাদ, 

প'ই ছোস.ক্যিস.নি.বর্জোদ. ছু মেদ", ; তিং “োদ.ন্যেদ.বর্জোদ. পর.ব্যর.মিন+] অথবা ন বাঁচা" 

( অভিলাপ্যং ) নাঁবাচ্যং (অনভিলাপ্যং): ; কিংবা “ন বচনং নাবচনং (চী “ফাই যেন ফা 

র. য়নেন' )' বুদ্ধদেবের “অনক্ষর' ধর্মকে কুচন| করিতেছে । “অনঙ্গর” অর্থাৎ যাঁভাকে অঙ্গর 

বা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ কর! যায় না। দ্রষ্টব্য মধ্য মকরুত্তি গ. ১৬৪, বোধিচর্ধ? 

বতার পঞ্জি ক (সাঁমান্ত পাঠভেদ ), পূ ৩৬৫ $-- 
অনক্ষরশ্ ধর্শন্য শ্রুতিঃ কা দেশনা চ কা। 

শয়তে দেশ্বতে চাঁপি সমারোপাদনক্ষরঃ ॥ 

বো ধিচধ্যাবভারপঞ্চি কায়'পঃ ৪১৮: উদ্ধৃত লঙ্কা বতা রঃ-_ 

যন্তাং রান তথাগতোহভিসম্্ধো৷ যন্াঁং পরিনিৃতোহতজাস্তবে তথাগতেনৈকমপ্যঙ্ষর: 

নোদাধতম্। 

বোচ.প(পৃ৪২৪) ও তত্বরত্বাব লী-ধূত (অ. ব. স, পৃ ২২ চধ্ডু সত বে-_ 

নোদাহৃতং স্বয়া কিঞ্চিদেকমপ্যক্ষরং বিভো। 

কৃৎ্গশ্চ বিনের়জনো ধন্মবর্ষেণ তর্পিতঃ ॥ 

তুলনীয় ( ম'বু প্ ৩৪৮১ ৪২৯ 0. 

যোঁৎপি চ চিন্তয়ি শুন্তক ধমন্ 

সোহপি কুমার্গপপক্নকু বাল: । 

অক্ষরকীন্তিত শৃন্তক ধর্দদীঃ 

তে চ অনক্ষর অক্ষর উত্তা: | 
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ম.ৃ,অ, ১২.২-- 

ধর্মে! নৈব চ দেশিতে ভগবতা প্রত্যাতবেষ্তো যত: | 

আকুষ্টা জনতা চ যুক্তবিহিতৈর্ধমৈ: ম্বকীং ধমতাম্। 
কে'উ, ৩-- 

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাঁগ গচ্ছতি নে! মন: 

ন বিদ্বো ন বিজীনীমে! যখৈতদচুশিত্বাৎ ॥ 

র্ 

খ-চরণে নিরোধ (তি গগ.প') বা 'মোঙ্ষ (ভি-গ্রোলৰঃ"; এই স্থানে চী 

“অনুবুত্তি” ("সুই তেন? ) ১ স্পষ্টভই ইহা তুল পাঁঠ $ ধনর্বুতি' বা “নিব1ণ' লিখিতে গিয়। চীনা- 

অনুবাদক “অনুবৃতি” লিখিয়! ফেলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যমগ্চচির “নিবৃৎ? : »ণনিবৃতি? ) না লিখিয় 

নিবৃত্তি” লেখা উচিত ছিল। “মোক্ষ” (তিং) অপেক্ষ1 পনিরোধ” পাঠই এখানে উতরুষ্টতর। 

নাগার্জুনের “অন্গৎপাঁদ ও অনিরোঁধ-বাদ তীহার মধ্যমককারিকায় প্রচিদ্ধ। 

তাহার ধু ক্তি ষষ্টি কা (২০; হইতে নিয়লিখিত কথাটি এখানে উদ্ধাত করিতে পারা ধাঁয়_ 

দে.ল্তর চি. যও ক্ষ্যে. ব. মেদ। 

চি. যঙ 'গগ. পর. মি. গার, রো ॥ 

ইহাকে এইন্ধপে অনুবাদ করা যাইতে পারে_ 

ন কশ্চিদেবমুৎপাদে! 

নিরোধোহপি ন কশ্চন ॥ 

আকাশের গ্ভাঁ় বুদ্ধ ও জীবগণের উৎপতিও নাই নিরো1ও নাই অতএব এই 

বিষয়ে তাহাদের লক্ষণ একই। 
ষটব্য অ প্র পা, পৃ ৩৯-৪* : “মায়োপমান্তে দেবপুজ্রাঃ সন্ধা: স্বপ্রোমান্তে দেবপুত্াঃ 

সন্বাঃ। সম্যক্সম্বুদ্ধোংপ্যর্ধ হুতৃতে মায়োপমঃ স্বপ্রোপম:1০৮  বোচ'পঃ ৯১৫১ 

(পৃঃ ৫৯০ ) ১-_“ষতশ্চাঙ্গৎপন্নানিরদ্ধাঃ সর্বধর্ম। অত মাহ নির্কৃতেত্যাদিঃ 

নির্বৃতানির্কতানাং চ বিশেষে নান্ডি বন্ধতঃ।” 

এই স্থানেই নাগার্জুনের চ তু স্ত ব হইতে নিয়লিখিত কারিকাঁটি উদ্ধত চইয়াছে 

প্রন্ধীনাং সবধাতোশ্ যেনাভিরত্বমর্থত: | 

আত্মনশ্চ পরেষাং চ সমতা! ভেন তে মতা ॥? 

৯ 
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শিদ্ধ' ও শন্তস্বভাঁ এই দুই শবের অর্থের জন্য ডরষ্টব্য ১৬ শ কাঁরিকার বিবৃতি 
ও ম.কৃ পূ ৩৭৮, পং ৮-এতজচ্চ শাস্তদ্বভাবমতৈমিরিককেশদর্শনবৎ ম্বভাবরহিতম্। 
অহ" অর্থাৎ গ্রাহ্য ও গ্রাহক এই উভয়-রহিত। 
“তথতা' (ত৭+তা) তথ্য, সত্য । যাহা অর্ধ কালে ও সর্ব অবস্থায় সেইরূপেই 

(“তখৈব” ) থাকে তাহা “তথতা? | বন্থবদ্ধ তরি ং শি কা য় ( লেবি, পৃঃ ৪১) বলিয়াছেন £ - 
“তথতাপি সঃ। সর্বকালং তথাভাঁবাৎ।» স্থিরমতি ইহার টাকায় লিখিয়াছেন :-_ 
“তথতা। তথা হি পৃথগ জনশৈক্ষা শৈক্ষীবস্থাস্থ সর্বকাঁলং তখৈব ভবতি নাস্ঠথেতি 
তথতেভ্যচতে |” এই শব্দটি এখানে প্রয়োগ করিবার ইহাই ভাঁৎপধ্য যে, পদার্থসদূহ 
শূন্ত বা! প্রতীত্যসমূৎপন্ন, ইহাদের উৎপ্ভিও নাই নিরোধও নাই, অর্কদা এবই ভাবে 
রহিয়াছে। মবঃ পু ১৭৬ £--্শুন্তভাং তথতাঁলক্ষণাম্।” শিস, পৃ ২৬৩:- 

“থম সঙ্গীত্যা মপুযুক্ত ম্। “তথতা তথতেতি কুলপুত্র শুন্যতায়৷ এতদধিবচনম্। সা চ শুনত। 

নোৎপদ্ঘতে ননিরধ্যতে। আহ। যগ্চেবং ধর্ম: শষ্ঠা উক্ত। ভগবতা। তম্মাৎ সবধর্মা- 
নোৎগদ্ঠন্তে ন নিরোৎসন্তে। নিরারস্তো বৌঁধিদত্ঃ। আঁহ। এবমেব কুলপুত্র তথা 

যথাভিসংক্ধ্যসে সব্বধর্মা নোতপপ্যন্তে ন নিরধ্যন্তে। আঁহ। যদেতদুক্তং ভগবতা সংস্কৃত- 

ধর্মী উৎপস্কন্তে নিরধ্যস্তে চেত্যস্ত তথাগতভাধিতস্ত কোঁহভিপ্রায়ঃ। আহ। 

উৎপাদনিয়োধাভিনিবিষ্টঃ কুলপুত্র লৌকসন্লিবেশং | তত্ব তথাগতো মহাকাঁক্ ণিকে! লোকস্তোৎ 
ব্রাসপদপরিহারর্থং ব্যবহারবশীদুক্তবানুৎপপ্ন্তে নিরধ্যস্তে চেতি। 'নচাত্র কশ্তচিদ্ ধর্মন্তোৎ- 

পাদদো ন নিরৌধ ইতি |” বোচ.প, পৃ. ৩৫৪ £--৭পরম উত্তমোহ্রথঃ পরমার্ঘঃ | অকুত্রিমং বস্ত- 
রূপং যদভিগমাঁৎ« সব1বৃতিবাঁসনাসন্ধিক্েশগ্রহাণং ভিবতি সর্বধর্মীণাং নিঃশ্বভাবতা শুন্তত। 
তথতা ভূতকোটিঃ | ধম ধাতুরিত্যা দিপর্যায়ঃ | অবস্ত হি গ্রতীত্য সমূত্গন্নস্ত পদার্ঘন্য নিংস্বভাবত! 

পারমার্থিকং রূপম্। যথাপ্রতিভাসং সীংবৃতস্তা গুৎপন্নত্বাৎ” অ.প্রপা; পৃ২৭৩ :-_৭শুন্মিতি 

দেবপুত্রা” অভাব ইতি নির্বাণমিতি ধর্মধাতুরিতি তথতেতি দেবপুত্তা2।৮ জষ্টব্য-_-এ, 
পৃ ৩৪৭; 91016109015) 216 0৮720112827 2%271/15 211 ০7) 035, | 

“সম' সমান। সমস্ত পদার্থেরই' উৎপতি নাই, এই হিসাবে তাহারা সম । আধ সত্য- 
বরা বতা রস ভরে (মববু, পৃ ৩৭৪-৫) উক্ত হইয়াছে :_-পরমার্থতঃ সবধমণচৎপাঁদসমতয়া 
পরমার্থতঃ স্বধর্মীত্যস্তাাতিসমতয়! পরমার্থতঃ সম ধম1:-1% পরষ্টব্য এই লেখকের প্রকাশ 

গৌড় পাদের আগম শান্তর ( 02%47/745 48847156577 ) ৪.৯৩। 
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পুনরুদ্ধত কারিকার পূর্বার্ধের সহিত তুলনীয় যুক্তি যষ্টি কা, ৭: 

অিদ'প দঙনি-ম্য.ঙন, 'দস। 

গঞ্িস পো. শদ,নি য়োদ ময়িন। 

সংস্কৃতে ইা হইবে 
নিবাণং চ ভবশ্ৈব দ্য়মেতনর বিছাতে | 

এই কারিকায় চী ও তি+-র মধ্যে প্রায় সম্পূর্ন মিল আছে । তিও বধ ক-খ চরণে আঙ্মতোৎ 

ন' (বদগ ঞ্রিদ....'.মি) ও চী-র খচরণে 'অনানুতঃ' (বু বো) বস্তুত একই । এখানে 

'আত্মন্ঃ শব্দের অর্থ ন্বভাঁব* এবং ইহা ও তির খ.চরণে "তত্ব ( ভিহতঃ, “দে.গ্রিদ+ ) 

একই। 
চী-র গ-চরণে “বু জন শবের অর্থ 'অনপলিপ, ( [:08617161, 17/71/4127, 

প05০ 1956, 7, 39)। ইহাকে তি*্-র *-চরণে “নিরগ্রন, (“যগোষ?) শঙ্ের 

পর্য্যার-রূপে গ্রহণ করিতে পাঁরা যায়। তিব্তী “গোমপ” শবে লিগ বুঝায় 

(শরচ্ন্দ্রদাসের তি ব্ব তী-ইং রাজী অভিধান, পৃ২৩৩)। অতএব 'মগোস প' বলিতে 

“অলি” এবং 'অলিপ্ত, ও “নিরঞ্জন” বস্তুত একই। তত্বরদ্বা বলিতে (অন্বরবঙ্জ 
সংগ্রহ, গাইকোয়াড় ওরিয়েন্টাল সীরিজ, পৃ৮, পং ২৪) 'নিরগ্রন শবটির তিন্বতী 
অনুবাদ 'ম.গোঁসপ” ইহাই দেখা যায়। এই শব্দটির তাৎপর্য্যার্থের জন্য ভষ্টবা ম.ব, 
পৃ২৮৫-১-ন্যশ্চ, বিভবোহমুপাঁদানঃ [স] স্কন্ধরচিভতাৎ প্রজধা,পাদানকারণরহিতত্া- 

নিহেতুকঃ স্যাঁৎ। য্চান্গপাদানে! নিরঞনোধ্ব্যক্ো নিচে তুকঃ কঃ সঃ। ন বশ্চিৎ »ঃ। 

নান্তে:ব স ইত্যর্থ:।” তুলঃ- ত্রহ্মবিনা,পনিষৎ। ৪--নির্বি কন্পং নিরঞ্জন 

তি “নির্বিকার? ( ০গ্যর.ব.মেদ ) ও চীগ দমবিপরিণন্ (বু হয়াই) বস্বত একই 

([২0560১612, এ পৃ ১৭২) । এইরূপ হুলে “বিকার ও 'বিপরিণামের' মধ্যে কোন 

ভেদ ,নাই। নির্বিকার” অর্থে বস্তরত “অসংস্বত' ব্য মহাবাননত্রালঙ্কার। ১১০৩৭ 

--প্অবিকারিতা অসংস্কৃতমাকাশাদিকম্।' 
তিঃ্য 'গজোদ' 'আদি' এবং চীঘ 'পেন' গুল একই অর্থে গৃহীত চইতে পারে। 

তি'গ 'অকিষ্টাকর (নন মস প ফিনমপ যেদ) বন্তত চীদ | “ছি চি) 
ভিন্ন কিছুই নহে। 



২২৮ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা 

তি 'প্রভাস্বরঁ (০ওদ-গসল.ব) ও তিংঘ প্প্রকতিভাম্বর (“রউ'.বশিন-গসল 

[ প-পাঠ বসল? 1) একই। ভ্রষটব্য ম বু প৪৪৪7 মহাযানস্ত্রালক্কার) ১১১৩: 

তত্ব যৎ সততং দ্বয়েন রহিতং ভ্রান্তেশ্চ সনিশরয়: 

৫ শক্যং নৈব চ সর্বথাভিলপিতুং যঙ্চাপ্রপঞ্চাত্বকম্। 

৫ জেয়ং হেয়মথো বিশোধ্যমমলং যচ্চ প্ররুত্য। মতং 

যন্যাকাশস্ুবর্ণবারিসদৃশী ক্রেশাদিশুদধিম তা । 

শতৃতীয়ং বিশোধ্যং চাঁগন্কমলাঁদ বিশুদধং চ প্রকৃত্যা, যন্য প্রকৃত্যা বিশুদ্বস্তাকাশমুবণ- 

বারিসদৃশী ক্রেশাদ্ বিশুদ্ধিঃ। নহাকাশাদীনি প্ররুত্যা শুদ্ধানিঃ ন চাগস্ককমলাপনযনাদেখং 

বিগুদির্নেম্ুতে ইতি ।” 

তিং্ধ-চরণে “আদিমধ্যান্ত ('থোগ.ম.দবুস.মথ' ) বস্তর বিভিন্ন অবস্থা । বস্তত এরূপ 

কিছু না থাকিলেও সাধারণ লৌকে এইরূপ কল্পনা করিয়া থাকে । 

তিঘ “আদিশাস্ত' (গগজোদ.নস-শি) (প্রথম হইতেই শান্ত”, এবং চীঘ “নিত্যশীস্ত” 

(দছা.ডি চি? ) মধ্যমকদর্শনে মুপ্রসিঘ্ধঃ যেমন নাগাঞ্জুনের ম ধ্য মক কারি কা, ৬-১৬ ৫ 

*প্রতীত্য যদ যদ্ ভবতি তত্ডচ্ছান্তং স্বভাবতঃ | 

তম্মাছুৎপন্ভমাঁনং চ শাস্তমুৎপত্ভিরেব চ॥” 

ষটব্য-_ম ধ্যমকাবতা র,পু২২৫) মহাযা নশুত্রালঙ্কা র, ১১৫১ “যোহি 

নিঃখ্বভাব: সেহমুৎপন্প:, যোহম্কুৎপন্নঃ সোঁখনিরদ্ধঃ) যোহনিরদ্ধঃ স আঁদিশীস্তঃ১ য আদি- 

শীশ্তঃ স গ্রকৃতিপরিনিব্ত ইতি, মবৃ, পৃ ২১৫২ আদিশাস্তাহ্য্ৎপন্া প্রকত্যৈব চ 

নির্বতাঃ।* গৌঁড়পাদের আ গম শাস্ত্র (-গৌ ডগা দকারিকা) ৪:৯৩ : “আদিশান্ 

হনুৎপন্াঃ গ্ররতৈব হনিবৃর্তীঃ | সর্বে ধমণ: সমাভিন্া অজং শীস্তং বিশীরদম্ 

রর ১৮ 

তিৎর ক-চরণে 'মায়ানিশ্মিত' ( “স্গ্য-মস. স্পল'প ) শব্দের মায়া পদটির অর্থ টী-র 

'মায়াচাধ্য” (ছ্য়ান শিঃ? ) শবের সহিত মিলাইলে “মায়াকাঁর ধরিতে পারা যায়। দ্রষ্টব্য 

নাগাভুনের ম.কা॥ ১৭, ৩১-৩২। 

ধ্ণণাং ধর্মতা? অর্থাৎ বস্তসমূহের যথার্থ অবস্থা, ঝা শ্বভাব। ম.ব পৃ ৩৬৪: প্ধমত 

ধর্মস্বভাবো ধর্মপ্রকতিঃ1৮ ভরইব্য 91016708150 : 7/4 0%07%0% 6 2822/15/ 

17027) 1927) 0, 47. - 



মহাঁযানবিংশক ২২৯ 

তিংখ-গ, 'য-দাণ নাস্তি” সংক্ষেপে ইহীর অর্থ এই যে, যাহ কিছু সংস্কত ভাঁহ। প্রতীত্য- 
সমুৎপন্ন, এবং সেই জন্তই তাহা শূন্ত। দ্রষ্টব্য ম.কা, ৭) বিশেষত ৭-৩৩ £ “উৎপাদস্থিতি- 
ভঙ্গানামসিঘ্ধেনণীস্তি সংস্কতম্।% 

১৯ ভি 

চী খ-চরণে “অন লি? সংস্কৃতে "্বাপন' অর্থে ধরিতে পারা ষাঁয়। এইনপণটী ঘচর়ণে 

কান? শবের দ্বারা সংস্কৃত % তূজ, “ভোগ করা" বুঝা যাইতে পারে। 

তিং ঘ-চরণে «দে য়িস” স্থানে 'দে.লস্' পাঠ করা উচিত, যদি'ও পূর্কেধক্ত পাঠটি প ও 

ন উভয় সংস্করণেই পাওয়া যায়। 
জগৎ যে চিত্রমাত্র ইহা যৌগাচার বা বিজ্ঞানবাদীদের মত। এ মন্বন্ধে পাঠকের 

নি্ললিখিত স্থানগুলি দেখিতে পারেন £--বিং শতি কারি কা, ১:-“চিত্তমান্র ভো 

জিনপুতা! যত 'ব্ৈধাতুকম্” ( সেখানকার বৃত্তিতে, পূ ৩, ইহা উদ্ধত হইযাছে ); দশভূমক' 

সু ত্র(1২81)06), পৃ৪৯ সুতাধষিতসংগ্রহ (7600211), পৃ১৯) লঙ্কাবতার 

( [51010 )১ ৩.৫১-৫৩) পৃ ১৬৪, ১০১৫৩-১৫৪, পৃ ২৮৫) পৃ ১৬৯) ৩৬৬১ ৭৮ পৃ 

১৮০-১৮৬ $ তুলনীয়-_গৌ ড় পাদ কা রি কা) ৩.৩১) ৪.৪৭ ৬১ ৭২। 
২৩ 

তি গ ও ঘ-চরণে (দে.ঞ্িদ' এর আক্ষরিক অর্থ “ন্ব' বা 'তদেব" কিন্ত এ্তিষ্বতী 
শধটি এখানে 'দে-গ্রিদ:ফ্যির' অর্থাৎ 'তত এব” বা “তিনৈব? অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। 

তিৎ-র গ ও ধ-চরণে যথাক্রমে “দে.ফ্যির ও 'দেস.ন' প্রয়োগ থাকায় ইহা ম্পঃই বুঝা মায়। 

তুল: নাগা্জুন, ম. কা, ১৮.৭_- 
“নিবৃত্তমভিধাতব্যং নিবৃত্তে চিন্তগোঁচরে। 
অনুৎপন্নানিরুদ্ধ! ছি নিবীণমিব ধর্ম তা ॥৮ 

১৯৬, 

তিংখ-চরণে 'পশ্চাৎ' ( “ফ্যির' ) শবের ভাবার্ঘ 'উক্ তত জানিবার পরে।' পুলরত্ধৃত 

কারিকায় ইহ! পরিত্যক্ত হইয়াছে। 
শ্রীবিধূশেখর শান্ত্ী 



বুদ্ধ/বতার রামানন্দ ঘোষ 
বিদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক ও উৎকলের ভক্ত বা এচ্ছন্ন বৌদ্ধগণের রচিত নানা গ্রন্থে 

বর্ণনা হইতে স্পষ্টই জান! গিয়াছে যে, গ্রীষ্টীয় ১৬শ ও ১৭শ শতকে বঙ্গদেশ ও উৎকলের 

নানাস্থীনে বৌদ্ধমঠ, বৌদ্ধপণ্ডিত ও বৌদ্ধসক্ন্যাসী বিদ্যমান ছিল। কিন্ত উৎকলের স্থানীয় 
গ্রন্থে উৎকল-বৌদ্ধসমাজের পরিচয় লিপিবদ্ধ থাকিলেও বাঁঙ্গাঁলাঁর বৌদ্ধ- 
সমাঁজের পরিচয় এ সময়ে রচিত স্থানীয় গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে না। এ 
সময়ে যে সকল ধর্ধমঙ্গল রচিত হইয়াছে, তাহাতে ব্রাহ্গণ্য-গ্রভাবে 

বৌদ্ব-স্থতি অনেকটা বিলুপ্ত হইয়াছিল। ধ্্মঙ্গলের প্রথম কবি মযূরভট্ট যেরূপভাবে অনাদি 
ধর্ম বা শুন্ত ব্রদ্দের মাহাত্মা-প্রচার উপলক্ষে নিজগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, পরবর্তী ধর্মঙ্গলকারগণ 
আর সেরূপ স্বাধীনভাবে ধর্মপূজা গ্রচার উপলক্ষে লেখনী ধারণ করিতে সাহসী হন নাই। 
সে সময়ে রা়বাসী সাধারণে ধর্মের গান শুনিতে ভাঁল বাসিত। সাধারণকে সহুষ্ট ও অর্থাগমে 

সুবিধা হইবে ভাবিয়াই অনেক ব্রাহ্মণ কাঁযস্থ বাঁ উচ্চবর্ণের কবি লেখনী ধারণে অওসর 
হইয়াছিলেন ; তন্মধ্যে রূপরাম, থেলারাঁম, লীতারাম, ঘনরাম প্রভৃতি কবি মযুরভট্টের 
পথাচুসরণ করিয়া ধর্মমঙ্গল রচনা করিলেও তাঞ্জদের গ্রন্থে ব্রাঙ্গণ্য-প্রভাবের নিদর্শন 

হিন্দুদেবদেবীগণের “বন্দনা স্থান পাইয়াছে, ইহাতে বৌদ্ধ-গ্রভাবের শ্বতিও ডুবির গিয়াছে। 
যে রামাই পপ্তিত “শৃন্তপুরাণ, লিখিয়া! শূ্বরদ্ধের মাহাত্ম্যই রূপকভাবে ও সময়োপযোগী 

করিয়া! কীর্তন করিক্! গিয়াছেন, দেই শ্ন্তপুরাণের আদর্শ লইয়। সহদেব চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল 
রচিত হইলেও তন্মধ্যে ব্রাহ্গণ গ্রস্থকারের হস্তে বৌদ্ধগন্ধ লোপ পাইন! পুরা! ব্রাহ্গণ্যভাব ধারণ 
করিয়াছে। তবে. কোন কোন ধর্পত্ডিত এখনও বলিয়া থাকেন যে, সন্ধন্মমূলক ধর্মপূজার 
পুথি বা আদি ধর্ম্মঙগলগুলি অতি গোঁপনে তাহারা রক্ষা করিছা থাকেন, ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণ 

ভক্তের হন্তে পড়িলেই সেই সকল গ্রন্থ নষ্ট হইবার আশঙ্কায় তাহারা সেই সকল ধর 

অতি গোপনে রঙ্গ। করিয়াছেন । 

মধ্যযুগে বঙ্গদেশে ও 

উৎকলে বৌদ্ধ-গ্রভাব 



বুদ্ধাবার রামানন্দ ঘেঃষ ২৩১ 

সেই সকল অতিগুপ্ত পুথির অন্যতম রামানন্দ ঘোঁষের রামায়ণ, । ৪1৫ শত বর্ষের 
রামানলের রাধার মধ্যে বা্গালায় বহু কবি রামারণ' লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, কিন 

রামানন্দের গ্রন্থ এদেশে অনেকে দেখেন নাই বা নামও শোনেন নাই। 
এই রাঁমায়ণের বিশেষত্ব এই, গ্রন্থকার প্রতি উপাখ্যানের শেষে যে ভণিতা দিয়াছেরু৬চশধ্োই 

তাহার লেখার উদ্দেন্ট; ধর্মমত, তাহার নিজ তবস্থা. সে লময়ের সমাজের 

অবস্থা প্রভৃতি অতি সরল ও ওজম্বী ভাষায় বীর্তিত হই়াছে-_অপর 
কাহারও বাঙ্গালা রামায়ণে এরূপ পথ অবলদ্িত হয় নাই। 

ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্বে বর্ধমান জেলার অখিকার নিকট হইতে শ্রীপণ্ডগতি হাজরা! নামে 
এক ব্যক্তি রামানন্দ ঘোঁষের এই 'নৃতন রামায়ণের' হস্তলিখিত পুথিখানি আনিয়া 

দিয়াছিলেন, এই পুথিখাঁনি অমূল্য গ্রন্থ মনে করিয়া আগ্যোপান্ত পাঠ করি । কিন্ত গ্রন্থথানি 

খণ্ডিত হওয়ায় সম্পূর্ণ গ্রন্থ উদ্ধীরের জন্ত দ্বকাল বু চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু আমার মনস্কামন! 

এই রামায়ণের বিশেষত্ব 

শি জপ শাহ পা” পর তারক 
শা ৯ পসরা? ওপর. পা উস সস. পা সপ শত 

১ রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচ্র সেন মহ1শয় এই গ্রচ্থের *1মলীলা' নাম দিচাছেন। কিন্তু এরস্থের 

অধিকাংশ ভশিত| হইতে 'রামায়ণ' বা! 'নুতন রামায়ণ' নাম পাওয়! যায়, 
প্রামানন্দ কছে গুন দত তততগণ। 

জমৃত আখ্যান এই গোড রামায়ণ ॥" (আদিকাু। ১:৩ গত্ত, ১ম পৃঃ)। 

“রামানন্দ রচিত নূতন রামায়ণ। 

অপর গর্ত! হবে করিলে প্রবণ । 

সাধারণ যে জন সে সিদ্ধদেহ হবে। 

দিদ্ধ বিন্ুকণ! যেই কর্ণপথে পিং বে॥” (আদিকাও, ১৩, প্জ, তর পৃ)। 

২ হুহ্বর রায় বাহাদুর ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহ!শর লিখিয়াছেন,--”1176 )12745010 ০1 
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কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে এই পুধিধানি জাম!কে রামকুমার দত্ত বিত্রয় করে নাই, জন্িকার মিফট হইসে ১৩ বর 

পূ্ষে পশুপাত হাজরা নামে এক ব]কি আিয়। পুধিখানি আমাকে দিয়াছিলেন। মূল পুথির মধ্যে লিখিত জাছে,-- 

“এই পুস্তক হইল রামফানাই হাঁজরার। 

লিখিত ্ররামশদ্কর চন্দ ভাগিন! তাহার ॥ 

নিযাম অস্থিকার দক্ষিণ নাথুয়া বাঁসাই। 

ইবে বাদ রাধীহাটা লিমুল নবনাই ।” লন ১১৮৭, ১৬ই পৌধ। 



২৩২ হরপ্রসাদ-সংবধ্ধন-লেখমাল। 

পূর্ণ হয় নাই। এই রামায়ণের রামচরিত সম্বন্ধে আলোচনা! অলোঁচ্য বৌদ্ধধর্ম সম্ন্ীয 
পুষ্তিকার বিষয়ীভূত না হওয়ায় তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলা নিশ্রয়োজনৎ। 

সাধারপতঃ গ্রন্থের শেষাংশেই গ্রন্থকার আত্মপরিচয় দিয়! থাকেন, কিন্ত লক্কাকাণ্ডের শেষ না 
হইতেখ্ুথি খণ্ডিত হওয়ায় ও শেষাংশ না থাকায় গ্রন্থকার রামানন্দ ঘোষের পিতৃকুল-পরিচয় 
জানিবার-উপণয় নাইঃ | 

রামানন্দ “হুরধ্যবংশ-বর্ণন+ প্রসঙ্গে এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন, __ 
“গ্রামধাম স্থানাস্থান করিল নির্ণয় । 

গ্রামশ্রেণীরূপে লোকের আলয় আশ্রয় ॥” 

রন্থ্াত। গণগুপতি হাজরকে (যাহার জন্য মুল পুধি লিখিত হইয়াছিল ) সেই রামফানাই হাজরার 
বংশধর বলিয়াই মনে করি। পুধিখানি আমিই দীনেশবাবুকে দেখাইয়াছিলাম। এই পুধিখানি লঙ্কাকাণ্ডের 
শেঘাংপে খ'গুত হওয়ায় ইহার সম্পূর্ণ পুধি উদ্ধার করিবার আশায় এই নুদীর্ঘ কাল যথেষ্ট চেষ্ট! করিয়াছি, 
কিন্তু সম্পূর্ণ পুথি না গাওয়াতে এই পুথি সম্বন্ধে এতদিন বিশেষ কিছু আলোচনা! করি নাই। বর্তমান বৌস্ছতদব 

প্রসঙ্গে এই নুতন রামায়ণের প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধত হইল। 

যোগবলে আপনি সৃজিলা ধন্থবেবদ। 

বিপ্র ক্ষেত্রি শুদ্র বৈশ্য কৈল! জাতিভেদ ॥ 

গ্রামেশ্বর রাঁজা কৈলা ক্ষত্রিয় নন্দনে। 

গোরুষি বাণিজ্য নিয়োজিলা বৈশ্গণে ॥ 

তপশ্যাতে যুক্ত কৈলা ব্রাহ্মণের গণে। 
শৃদ্রগণে নিয়োজিলা ত্রাঙ্গণ সেবনে ॥ 

তপস্যা কালেতে থাকেব্রাঙ্গণ সেবায়। 

বৈসয়ে বাজার রাজ্যে রাজক্ষেম খায় ॥ 

গ্রামদ্দেশ হথজিলা করিলা রাজকর। 

রাঁজকর্শ কে করিবে চিস্তিলা অস্তুর ॥ 

সপমপপিপাসপপপশাশীশী শিট 

৩ রায় বাহীছুর তাহার 0678817 1910978095 গ্রন্থে রামানন্দের রামচরিত অংশের কথঞ্চিং 

আলে।চন! করিয়াছেম। 

৪ রামানঙ্গের নিবাস ও জাতি সম্বন্ধে দীনেশঘাবু তাহাকে বীরভূমবাসী ও দ্গোপ জাতি বলিয়া তির 
করিয়াছেন। কিন্তু কোথাও রামানল৷ ঘোষ জাঁপনাকে এই বলিয়। পরিচিত করেন নাই। 



বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ বর 

যজ্ঞ করে যজ্জকুণ্ডে অথথী দিল! দানে। 

হুধ্যরূপ! হইতে উঠে মসিজীবিগণে । 

রাজপাত্র রাজমন্ত্রী তাঁরা সব হৈল। 

মসিমুখে ক্ষিতি শাঁসি রাজকর কৈশ্ল ॥" 

( আদিকাও, ১৩পাঁতার ১ম পৃষ্ঠ )। 

বৈবস্ত মন্পুত্র ইক্ষাকু রাজপাট স্থাপন ও চারি বর্ণের বৃত্তি নির্দেশ করিলেন। 
কিন্তু রাঁজকাধ্য কে করিবে ? এ সম্বন্ধে তীহার চিন্তা হইল। তিনি যজ্কুণ্ডে যজ 

করিলেন ও অধিগণকে দান করিলেন। তাহাতে হূর্্যদেব প্রসঙ্গ হইলেন। সূর্যের 

কপার মসিজীবিগপের উদ্ভব হইল। তাহারাই রাজপাত্র ও রাজমন্ত্রী হইল। তাহারাই 

মসিমুখে বাজ্যশাসন করিয়া রাজকর স্থির করিয়াছিম। 

রামানন্দ ঘোষ মসিজীবীর যেরূপ গৌরবজনক পরিচয় দিয়াছেন, অপর কেহই 

ঝামানদ্দের  এরূপভাবে লিখিয়াছেন কি না জানি না। তাহার পরিচয় 

জাতি-নির্য হইতে মনে হয় যে, এরূপ মসিজীবীর বংশেই রামাননদ ঘোষের জঙগা। 

রামানন্দ লিখিয়াছেন যে, “স্ঘ্যকুপায় মসিজীবিগণ উঠিয়াছিলেন”। তিনি মসিঙ্গীবিগণকে 

পবিপ্র ক্ষেত্রি শুদ্ধ বৈশ্ত* এই চাঁরি জাতির মধ্যে ধরেন নাই। বঙ্গের মসিজীবী 

কারগ্থগণ্ উক্ত চারি জাতি হইতে ভিন্ন চিত্রগুপ্ত দেবের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া 

থাকেন। গঞুড়পুরাণে হুর্ধ্য হইতে যমের নঙ্গে চিত্রগুপ্ঠের উত্তব-কথা বর্ণিত আছে€। 

পুরাণে এবং যুক্প্রদেশ ও বেহারে চিত্রগুপ্ত হইতে ১২ শাখার কাছের উৎপন্তি পাওয়া 

যার়। এই ১২ শাখার মধ্যে ক্র্যধবজ একটি । এদেশে উত্তর-রাটীয় ও দ্গিণ-রাট়ী 

কুলগ্রস্থ মতে হুর্ধযধ্বজজ হইতে ঘোষ-বংশের উৎপভি। পদ্মপুরাণে ন্াছে, তাহার দেহে 

ুধ্যধবজের চিহ্ন থাঁকায় তিনি স্ু্ধ্যধজ নামে পরিচিত*। 

সাপ 
স্পা 

্প্া স্প
েস পপ

 ১০০০০০০০০০০
 

€ “বায র্বগতঃ সাঃ শূর্ধযত্তেজো বিবৃদ্ধিমান্। 

'_ ধর্মরাজপ্ততঃ সৃষ্টশ্চিরগুপ্তেন সংযুতঃ | 

ছুটে বসাদিকং সর্ধ্ং তগন্তেগে তু গল্পগঃ। 

(বঙ্গবাঁসী কার্যালয় হইতে ১৩১৪ সাজে প্রকাশিত গরুড়পুরাণ। ৬৭৬ গৃ)। 

৬ “পূর্যধযজাকৃতি প্রোজং চিহং তত প্রবর্ততে । 

দ্বেহে বন্মাৎ ততে| জের নুর্ধাধযজ উদ্ারধীঃ ॥” 

( বাচল্পতাঅভিধানন্বৃত পন্রপুযাণ )। 

তই 



২৩৪ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমাল। 

পঞ্চাননের উত্তর-রাচীয় কুলকারিকায় হুধ্যধবজকে 'ঘোষবংশ-মহীপতিঃ' বলা হইয়াছে" । 

তিব্বতের টেন্ুরপ্রন্থে “হূধ্যধবজ ঘোঁধ? উপাধিধারী কয়েকজন বৌদ্ধাচারধ্য ও বৌদ্ধশাস্ত্রকারের নাম 
পাওয়া যায়*। রামানন্দ ঘোষও ঘোঁষপুত্র বলিয়া আপনার পবিচয় দিয়াছেন” । স্্য 

বা হুর্যধবজ কইতে জনম-প্রবাদ হইতে, সূর্যের কৃপা জগ্ এবং হুরধ্যধবজ ঘে|ষ-বংশে রাজা 

হইযাছিলেন, এই প্রবাদ হইতে 'মসিমুখে ক্ষিতি শাসি রাজকর কৈল'__এরপ লিবিয়া 
থাকিবেন। 

নূতন রামায়ণের' শেষাংশে তাহীর গ্রন্থ-রচনাঁকালের উল্লেখ থাকিবার কথা, কিন্তু শেষাংশ 

না থাকায় ঠিক কোন সময়ে তিনি বিদ্কমান ছিলেন, তাহা বলা কঠিন। 
তাহার গ্রন্থে হামীরের উল্লেখ১* ও পুনঃ পুন: দারুতরক্গপ্রতিষ্ঠার কথা 
থাকায় মনে হয় যে, বিষুপুরের মল্লরাজ বীরহান্থীর এবং কালাপাহাড়ের 

হত্তে জগন্নাথের দারসুস্ঠিনিগ্রহের পর রামানন্দের অত্যুদর় হইয়াছিল। বীরহাম্বীর ১৫৯৬ 
হইতে ১৬২২ শ্রীষ্টা পর্য্স্ত বিদ্যমান ছিলেন । তারিখ-ই-দাউদীর মতে ১৫৮১ খরষ্টাকে 

মোগলবাহিনীর তোপে কালাঁপাহাড়ের জীবলীলা শেষ হয়। 
শপ পপ চা ৭, সপ পভ সপ ঠা ০০০ পাও 

রামাননের আবির্তাব- 

কাল 

৯. পিতাকে জাতে বিতান্ উপকর্ণকঃ | 
ত্ঠাত্মজে! নুর্ধাধবজে! ঘোধবংশমহীপতিঃ 1” 

( পঞ্চননের কারিক1 )। 

৮ বঙ্গেরজাতীয় ইতিহাস, রাজন্তকাণ, ২৫৪ পৃষ্ঠ ভ্রব্য। 

৮». গজগমাঝে ঘোষ ভাষা রসের সাগর । 

লিষ্ধু বিন্দু গান করি তর সাধু নর়।” 

( আর্দিক্ষাও, ২৫১1৭ )। 

গ্যোধের বচন যেন অমৃতের ধার। 

সাঠারে জঙগাধ প্রেষে ভাগ্য থাকে যার॥ 

সুধাফল ঘোবপুত্র জানিয়| সংসারে । 

রামচত্ত্র“লীল।মুতে তব তয়াবারে ॥ 

মারুতক্ষ রাজা হ্যা! করিব! অবণ। 

প্রকাশ হইল প্রস্থ ইহার কারণ ।” 

( আদিকাও, ১৩৬1১1৫.৭ ) | 
১* “বলেতে হামির হৈল! রূপেতে কন্র্প। 

প্রতাপেতে শিশু ছেল যেন কলেসর্প 1” 

( আদিকাও) ৫২১1৬ )। 
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কালাপাহাড়ের অত্যাচারে বাঙ্গাল! ও উৎকলের হিন্দুমীত্রেই বিচলিত হটয়াছিল। 

কালাপাহাড় কিরূপে দেবমূত্তি সকল ভাঙ্গিয় দারুত্রক্গ জগন্নাথের উপর পড়িয়াছিল, তাহ 
বাঙ্গালা ও উৎকলবাসী কাহারও অবিদিত ছিল না। উৎকলপতি মুকুন্দদেবকে নিহত 
করিয়া শত শত দেবমৃতডি চূর্ণ করিতে করিতে কালাপাহাড় যখন জগন্নাথের মহামন্ডিরে পৌছিল 
এবং দারুরঙ্গকে বাহির করিবার জন্ত চারিদিকে চর পাঠাইল, তখন সেবা ডন্ণ বহু চে 

করিয়াও দারুত্রদ্ষকে গোপন করিতে পারিল না। 

কালাপাহাড় পারিকুদে আসিয়া দারুরঙ্গকে বাতির করিয়! বরাবর গঙ্গাতীয় পর্য্যন্ত টানিয়| 

লইয়া গেল। পরে স্তপাকার কাষ্ঠ সাজাইয়৷ তাহাতে আগুন লাগাইয়া তক্মধ্যে দার 
জগন্নী থকে ফেলিয়! দিল। অবশেষে সেই দগ্ধ কাঠ্ঠখণ্ড গঙ্গাঝোতে নিক্ষিপ্ত হইল। সেই 
সময় জগন্নাথদেবের একজন প্রধান তক্ত বেসর মহান্তি অতি গোপনে সেই দগ্ধ দেবমৃন্তি 
কুজঙ্গের এক খণ্ডাইত গৃহে আনিয়া রক্ষা! করেন। রাজ বামচন্দ্দেবের রাছত্বকালে মেই 
পবিত্র মুদ্তি পুরীর শ্ীমন্দিরে আনীত হইয়াছিলেন । 

কালাঁপাহাড়ের এই ভীষণ অত্যাচার ধর্মপ্রাণ বঙ্গ ও উৎকলবাসীর প্রাণে গুরুতর 
আঘাত করিয়াছিল। প্রতিশোধ লইবাঁর জন্ত সকলেরই জদয়ে একটি জালাময়ী আকাথা 

জাগিয়াছিল। কিন্তু উপযুক্ত শক্তি-সামর্থ্য ও সহায় সম্পত্তির অভাঁবে মুসলমানের বিরুদ্ধ 

অস্ত্রধারণ করিতে কেহ সাহসী হয় নাই। যাহা হউক, পাঠানশামনের ভিরোধান এব" বাদশা 

আকবরের সাম্য-শীসননীতির গুণে কিছুদিন শাস্টি বিরাদ করিয়াছিল। 'এই মগ 

তিব্বতীয় পরিব্রাজক বুদ্ধগুপ্ত তথাগতনাঁথ ভারত্মণে মাঁসিয়াছিলেন। 

১৬০৫ গ্রষ্টাে আকবর বাদশাছের মৃত্যু হইলে ও ভৎপারে তৎপুত্র জাহাঙ্গীর ও পৌত্র 

শাহজাহানের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত কতকটা আকবরের নুশাসন-নীতির ,অনুসরপের ফলে, 

বিশেষতঃ জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান হিন্দুর সত কুটুদ্দিতা স্থাপন করার তাদের আধিগত্য- 

কালে তাহাদের ,মধিকার মধ্যে সেরূপ হিন্দুনিগ্র্ক হইতে পারেনা । এই সময় বিভিন্ন 

ধর্সম্প্রদায় শব স্ব ধর্মরক্ষায় বা ধর্মাচার পালনে সুবিধা পাইয়াছিলেন। এই 'অবাধ ধর্মাচরণ 

| কালেই ভোট-পরিব্রাজক বুদ্ধ তথাগতনাথ : ১৬*৮ চইতে ১০৫৬ আঃ 

বুদ্ধ রামানন্দের অঃ) রা, বঙ্গ ও উৎকলের নানাস্থানে বৌদ্ধ সঙ্গারাম ও শীস্তিভাবে 

রা সকলকে ধর্দাচার পালন করিতে দেখিয়াছিলেন। এই শাস্তির সময়েই 

রামানন্দ ঘোষ জন্মগ্রহণ করিয়া সম্ভবত: রা ও উৎকলের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সমাজে প্রথম 

যৌবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এ সময় তিনি রাড দেশের সর্বাহ মল্পরাজ চামীরের বীরন্ব- 
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হুচক বীর-হাখীর' খ্যাতি এবং কালাপাহাড়ের হত্যে দারুত্রন্মের নির্ধ্যাতন শুনিয়া থাকিবেন 

ব| দেখিয়। থাকিবেন। সেই সময়ের মুসলমানশাসন লক্ষ্য করিয়াই রামানন্দ ক্ষোভে 
লিখিয়াছেন,_- 

*শ্লেচ্ছভোগ্য বসুন্ধরা হইল সংসারে । 
রা দাসীরপা হইলা! লকমী নীচজাতি ঘরে ॥ 

ইহাতে সতের আর ন! দেখি নিম্তার। 
কো'নরূণে ন! মিলে ইহা'র প্রতিকার ॥ 

কালী বৈলা তোমা হইতে হইবেক পথ। 
একেবারে সিদ্ধ হবে জগমনোরথ ॥ 

“্যবন ম্নেচ্ছের র|জ্য বলে কাড়ি লব। 

একচ্ছত্রে রাঁজা করি দারুত্রঙ্গে দিব ॥ 

তারপর ভৈরবী নগরে পাব ধাম। 

দেখি কিব৷ করে কালী কল্পতরু নাম” ॥ 

( অযোধ্যা কা ৩২পত্রঃ ১ম পৃষ্ঠা )। 

উক্ত বর্ণনা হইতে মনে হয়, মুসঙ্সমান অধিকার হইতে কিরূপে দেশোদ্ধার করিবেন, সে দিকে 
রামানন্দের লক্ষ্য ছিল। স্বয়ং দেবী আগ্াশক্তি কাঁণী যেন এসম্বন্ধে তাহাকে উদ্ধদ্ধ 

করিয়াছিলেন। 

উদ্ধত প্রমাণ হইতে মনে হয় যে, খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতকের শেষভাগে রামানন্দ ঘোষের 
অভ্যুদয়। তিনি যেমন ঘোষ বা ঘোষ-পুত্র বলিয়া নিজ পরিচয় দিয়াছেন, সেইরপ আপনাকে 

“দিজ অংশে” ১১. শুদ্রকুল১২ বলিয়াও পরিচিত করিয়াছেন। 

রামানন্দের অভিপ্রায় 

১১ দ্রামান্ন কছে গুন সংসারের লোক । 

ঘুচাছ চিত্তের বত তাপ ছঃখ শোক ॥ 

শক্তি হেতু দ্বিজ অংশে হইল প্রচার । 

কলিঘুগে জীব লাগি বুদ্ধ অবতার ৪” 
( আদিকাও। ৭+ পর, ২র পৃষ্ঠ )। 

১২ “শৃত্রকূলে রাষানন জন্ম জায়েছিল। 

বদ্ধ বেশ ধরি এবে তত্ব লিখে গেল" ॥' 
( জানিকা্, ৮৪ গঞ্জ )। 
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আলোচ্য পুধিমধ্যে লিপিকর-প্রমাদে কোথাও “বো? খা “যোধব') কোথাও জাবার 
বুদ্ধ' পাঠও পাওয়া যায়। এইরূপ বিভিন্ন পাঠ হইতে মনে করিয়াছিলাম, রামানন্দ 
একজন বৌদ্ধ ছিলেন । কিন্তু যখন আদিকা্ডের শেষাংশে নিয় কবিতাগুলি পাঠ করি, 
তখন তাহাকে বুদ্ধ অবতাররূপে গ্রহণ করিতে আর সন্দেহ রহিল ন|। 

যথা১-.. “রামানন্দ কছে ক্ষোভে সদা মনে হয়। 

রামাননের বুদ্ধ বুঝিতে ন! পারি আমি আঁপন বিষয় ॥ 

অবতাররণপে নীচউচ্চ কর্ম কিছু বুঝিতে না পারি। 

নিক্ঈ পরিচয় নাহি পই থাই আমি দুই দিগে হেরি ॥ 

নীচেতে যেমন আমি উচ্চতে তেমন। 

কি রঙ্গ কর্যাছে কালী না পাই কারণ ॥ 

ঈশ্বরের গুণ দেখি আপন শরীরে । 

*** কর্ম কেন চিন্তে ইচ্ছা করে ॥ 
কালী জানে ইহার বিশেষ বাবধান। 
মোর হাথে নাহি ইথে বিবেচনা জান ॥ 

বিবেচনা কৰিলে বিশেষ নাহি পাই। 
বদি ভেদ মিলে ভাঁগ মনে না পা ঠাই ॥ 

বিশেষের দ্বারে অন্তে এই পাই সার। 

'আমি বুদ্ধ আমা অন্তে কন্ধি অবতার ॥ 

জগব্যাপী আমি স্থির করিলাম মনে। 

মোর অংশ ছাড়া নাই কীট পক্ষী ভাণে। 

ইহার অধিক কিছু কথা নাহি আর। 

স্থিরচিত্তে আইল মোর এ সব বিচার ॥ 

ঘোষপুত্র কছে আমি কিছু নাহি জানি। 

যে করে আমার কর্মে কালের কামিনী ॥” 

(আঁদিকাও, ১৪৪পত্। ১ম পৃষ্ঠা )। 

ঘোষ-পুত্র রামানন্দ কিরূপে এরূপ 'মবতারবাদ লিগিলেন? পূর্বেই বলিয়াছি? রামানগ 

দারুতদ্-তক্ত ছিলেন, তিনি উৎকলের প্রচবোদ্ধ-মমাদে ভ্রমণ করিয়া জ। নিঘ়।ছিলেন+-- 
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“প্রবু্ বুদ্ধ 'অবতারে। জ্ঞান বিস্তারি এ সংসারে ॥ 
বেদের ধর্ম ছড়াইবে। নিগুণ ধর্ম প্রচারিবে। 

করণি ন করিবে পুনঃ | এ এ মায়ার ধেয়ান ॥ 

পুন এমত সময়রে | সিদ্ধ অল্প হেব খরে ঘরে। 

সকল বর্ণ একঠারে। বসি তুঞ্জিব সুগতরে ॥* 

( জগন্নাথদাসের ভাগবত, ৫ম স্বন্ধ )। 

“বহুত বুদ্ধ অবতারে। হরি জন্মিলে এ সংসারে ॥ 

যজধর্ম নিন্দা কলে। ব্রহ্ষজ্ঞান কি প্রশংসিলে ॥ 

সকল ধর্ম দূর করি। কর্মর ফল অশ্গসরি ॥ 

অনেক কর্ম ধর্ম ফল। যজ্ঞ তপ ব্রত ফল॥ 

যাগ তর্পণ আদি করি। এ সর্ব এক তুল্য ধরি॥ 

ধর্মৃতরু যে কলিগ । আউকে ব্রন্ধজ্ঞান এক |” 

( চৈতন্তদাসের নিগুণ-মাহাত্ম্য )। 

উৎকলের গ্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধগণ এইরূপে বছ বুদ্ধ অবতারের কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। 
তাহাদের কাছে বুদ্ধ হ্বয়ং শূন্বন্ম বই আর কিছু নহে। এমন কি, তাহার! দারুত্রন্কেও বুদ্ধ 

অবতার বলিয়া জানিতেন। 

“্নবমে বন্দই শ্রীবুদ্ধ অবতার । 

বুদ্ধরূপে বিজে কলে শ্রনীলকন্দর॥” (সাঁরলদাস)। 

্রীহ্ীয় ১৬শ শতকে উৎকলের ব্র।হৃণভক্ভ” হিন্দুরাজগণের প্রভাবে বৌদ্ধগণ স্বরূপ 

গৌপন করিতে বাঁধা হইয়াছিলেন,-_ 
“বোইলে অচ্যুত তুস্তে শুন মোর বাণী। 

কলিধুগে বুদ্ধরূপে প্রকাশিলু পুণি ॥ 

কলিযুগে বৌদ্ধরূপে নিজরূপ গোপ্য।” 

( শন্কসংহিতা, ১৭ অধ্যায় )। 

প্ীহীয় ১৬শ শতকে উ২কলে যেরূপ বৌদ্ধগণ স্বরূপ গোপন করিয়াছিলেন,১ৎ 

১৩71:6 7100670 90 001151) 870. 103 10110619 10 01858) 01, 0.9. 



বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ ন্ 

বঙ্গদেশেও ১৪শ শতকের শেষভাগে ও ১৫শ শতকের প্রীরস্তে বারেন্রব্রা্ষণমমাজ-সংস্কারক 
কা সার উদয়নাচার্ধ্য ভাছুড়ীকে বৌদ্ধাচার্য্ের সহিত তর্কসংগ্রামে লিপ্ত হইতে 

বৌদ্ধসমাজের গোপন দেখি১*। বলা বাহুল্য, তখনও বাঙ্গালার নানা স্থানে বৌদ্ধগণ বিশ্যমীন 

না ছিলেন। উদয়নাচার্যের হস্তে বৌদ্ধাচার্যের পরাজয় ও কিছুদিনের ন্ঠ 

হিনদুরাঁজশীসন বিস্তারের সহিত বৌদ্ধ প্রভাব বিলুপ্ত €ইযছিল ও 

বৌদ্ধগণ ক্রমশ: গু হইয়াছিলেন। অল্পদিন পরেই সর্বঙত। পাঠান রাজত্ব বিস্তৃত হইলেও 

সমগ্ত বাঙ্গীলার সামাজিক শাসনকতৃত্ব হিন্দুর হস্তেই স্তন্ত ছিলঃ উত্তরবঙ্গে রাজ! বি 

দত্তের বংশ, পশ্চিমবঙ্গে মল্পরাঁজবংশ ও সুদুর ভাগলপুর অঞ্চলে মহাশয় থাকাত্ব-বংশ 

এবং সরকার সপ্তগ্রামে দাস ও কেশদত্ত-বংশ সমাঁজে একপ্রকার সর্বোসর্বধা ছিলেন১৭। 

তাঁহারা সকলেই দেব-বিপ্র-ভক্ত ছিলেন, সে সময় ত্রাঙ্গণের বিরদ্ধে কোন কথা বলিবার 

সাধারণের ক্ষমতা ছিল না। এ সময় রাঁড়দেশের সর্বঞ্জ ইতর সাধারণের মধ্যে ধ্শাঠীকুরের 

পূজা ও ধর্মঞ্চল গাঁন বিশেষভাবে প্রচলিত থাকিলেও তস্ধ্য চই দেবব্রাঙ্গণবিরোধী 

ভাব এককাঁলেই বর্জন করিতে হইয়াছিল। তাহাতে ধণাপুজক ধণ্মপগুতগণ যে স্প্মী থা 

বৌদ্ধ, তাহা বুঝিবার আর কাহারও সাধ্য ছিল না। নুতরাং ধর্শপুজার মধ্যে প্রচ 

বৌদ্ধাচার থাঁকিলেও সনবন্থ্ী বা! বৌদ্ধনাম গৌঁড়বন্জ সমান হইতে একগ্রকার বিলুগ হইাছিল। 

গৌড়বঙ্গে আকবর বাঁদশাহের অধিকার বিস্তার, ইলাহী বর্শপ্রচার এবং সকল 

টার ১৬শ ও ১৭শ ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদশন করা কর্তব্--এই আদেশ প্রচারিত 

শতকে বঙ্গের বৌদ্ধ হওয়ায় গৌড়বঙগের আপামর সাঁধারণ আবার নিভীক হ্দয়ে স্ স্ 

সমাজ ধর্মাচরণে অগ্রসর হইয়াছিল। এই সময়ে বঙ্গে নানা ধঙ্মমন্ত্রদায়ের 

পুনরত্যুদয় লক্ষ্য করি। এই সময়ে সন্ধন্থী বা বৌদ্ধগণ আবার প্রকাশ্ত-ডাবে শব 

সাশ্প্রদার়িক পূজা-পদ্ধতি ও ধন্মমত প্রচারে মনোযোগী হইয়াছিলেন। : ভাহারই ফলে, 

আবার নানাস্থানে বৌদ্ধ মঠ ব! বৌদ্ধ আশ্রম প্রতিিত হইল। তাহার কিছুদিন পরে ভোট- 

পরিবাজক বুদ্ধগুপ্ত তথাগতনাথ এদেশে আমিযা তাহা দর্শন করিয়া ছিলেন! পূর্বেই লিখি়াছি। 

সেই শাস্তির সময়ে রামানন্দ ঘোঁষের জন্স হয়। গৌড়বঙ্গের কারস্-সমাঁজ এক সময়ে 'মধিকাংশই 

বৌদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধাচার্ধ্য চান্গুদাসের কারিকার টাকায় লিখিত আছে।--কাযদ্থদের 

০ স্পা শীত শপ শশী পাশা এ ০০ শ
প আপা 

শপ ২ এপ তি শী পপ | পো শিপ জন শি ৮ তান পিজি পরি 

শশার -্ 
টি 

১৪ বঙ্গের জাতী ইতিহাস, বারেন্র“ গণ কা, ৪? পৃষ্ঠ! । 

১৫ বজ্র জাতীয় ইতিহাস, কারহ-কাও, ৫ম অংশ ( উত্তরীয় কা ওদ জংগ অষ্টব্য )। 
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ইঠদেবতা বুদ্ধ |” পূর্বেই লিখিরাছি, বেগুগ্রামের মিত্র জমিদারগণ সকলেই বৌদ্ধ ও 
বোদ্ধগ্রতিপালক ছিলেন; তাহারা উচ্চ অঙ্গের বৌদ্ধশীন্চ্চ! করিতেন, তাহারও পরিচয় 
রহিয়াছে১*। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় জানাইয়াছেন, “১৪** হইতে ১৫০১ খ্ত্রী; অব 
মধ্যে এনেশে বৌদ্ধধর্ম চলিতেছিল এবং অনেক কায়স্থও বৌদ্ধ ছিলেন।* এইরূপ বৌদ্ধ 
কায়স্থবংশে যে রামানন্? ঘোষের জন্ম, তাহাতে সন্দেহ নাই। শাস্ত্ী মহাশয় বলিয়াছেন যে, 
শরীর ৫০* হইতে বৃদ্ধ কায়ন্থ ও কায়ন্থগণের অনুমতি ভিন্ন কেহ একটুকুও জমি গ্রামের মধো 
পাইত না।” রামানন্দ ঘোঁষও ঘোঁষণা করিয়াছেন, 

“্ুর্যযকপা হৈতে উঠে মসিজীবিগণে ॥ 
রাজপাত্র রাজমন্ত্রী তারা মব হৈল। 

মসিমুখে ক্ষিতি শাসি রাঁজকর কৈল |” 
উত্তররাটীয় কায়স্থসমা্জে শাশ্ডিদ্য গোত্র ঘোষবংশে প্রবুদ্ধ ঘোঁষ নামে এক বীরপুরুষ 

বা প্রধান ব্যক্তির নাম পাওয়া যায় ৷ রাঢদেশে বর্ধমান জেলায় দক্ষিণখণ্ডে তাহার বাঁস ছিল। 
তাহার বংশধরগণ বৌদ্ধাচারসম্পন্ন থাকায় সমাজে অনেকেই হীন ছিলেন। সমাজসংস্কার- 
কালে এই বংশীয় সকলেই যে ব্রাঙ্গণ্যধর্্নের গণ্তীতে আসিয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া মনে 
হয় না। ধীহারা পূর্বস্াতন্ত্য বজায় রাখিয়া! চলিয়াছিলেন, কুলীন সমাজ বরাবর তাহাদিগকে 
সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন এবং আদান-প্রদান করিতে কিছুতেই রাঁজী হুইতেন না। 
জলহৃতি, আলুগ্রাম, জাঙ্গালিয়া, জাহানাবাদ গ্রভৃতি স্থানে তাহাদের বংশধর বাঁস 
করিতেন। সম্ভবতঃ বেগুগ্রামের মিত্র জমিদারের গ্ঘায় এই বংশের কোন কোন জমিদার 
বৌদ্ধ শীস্ত ও বৌদ্ধ ভিগ্ষুর উৎসাহদাতা ছিলেন। এইব্ূপ কোন ঘোষ-জমিদার-বংশে 
রামানন্দ জঙ্মগ্রহণ্চ করেন। বৌদ্ধশ্রমণদিগের স্যার তিনি প্রথমতঃ কাব্য, অলঙ্কার ও 
জ্যোতিষশান্্ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার রামায়ণ হইতেই তাহার যথে্ পরিচয় পাওয়া 
যায়। এখানে ছুই একটি প্রমাণ দিতেছি,__ 

১। “সিতপক্ষ নবমী পুস্তাতে উপযোগ। 
তি জাতি! বৃহস্পতি লক্বে ক্ষেত্রি মাহেন্্র সংযোগ | 

শা". লগ়েচন্ে চতুর স্থানেতে ভূমিন্বতে। 
শশিস্ত তৃতীয় কেন্দ্রীয় রাহ তাতে ॥ 

১৬ যহামহোপাধ্যা ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদদ শান্বী মহাশযনের "সভাপতির অভিভাষণ'!, »সাহিতা- 

গরযৎস্পত্জিকা। ১৩৩৩ সাল, * পৃষ্ঠ! । 



৩১ 

৮ 
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ষষ্ঠমেতে রবিস্থৃত তৃতীয়ে ভাস্কর । 
পঞ্চম স্থানেতে কেতু অধ ছুই কর॥ 

ুক্রাচাধ্য সপ্রমে লগ্নেতে উদয়। 

নবগ্রহ তুঙ্গী কেতু ক্রমতঙ্গ নয় ॥ 

দ্বিতীয় প্রহর বেলা! উপর গগন। 

কৌশল রাণীর গর্ভে গ্রসববেদন।” 

( আদ্দিকাঁড, ১১১ পত্র, ২য় পৃ )। 

“পঞ্চমী উত্তম দিন শুনহ রাজ
ন। 

সুচন্ত্র সুতীরা! গুভযোগ বিলক্ষণ ॥ 

একাদশ স্থানেতে আছেন বৃহস্পতি। 

তৃতীয় স্থানেতে শনি শুন নরপতি॥ 

কর্শস্থানে শুক্রাচাধ্য বৈরিস্থানে রাহু। 

আপদ স্থানেতে কেডু উর্ধ করি বাছ॥ 

তেজ স্থানে দিবাকর বুধ ধনস্থানে। 

রাজ্যন্থানে ভূমিপুত্র শুনহ রাজনে ॥ 

লঞমেতে আছেন চন্দ্র কহি তোমায় । 

হেন দিন মিলে রাজা! বছু তাগ্যোদয় ॥? 

 । আদিকাণ) ১১৩ পত্র, ১ম পৃষ্ঠা :| 

“উভয় আচার্য তবে কহিল বচন। 

শুরুপক্ষ দশমীর দিবস উত্তম ॥ 

দশ দণ্ড নিশি অন্তে লগ্ন শুভক্ষণ। 

ক্রমভঙ্গ কিছু নাহি গ্রহ তারাগণ ॥ 

রবিচক্রে সোম লগ্নে চতুর্থ মঙ্গল | 

পঞ্চমেতে বুধগ্রহ সর্ববত্রে কুশল ॥ 

মোগচক্রে রস্পতি ঘষ্ঠমেতে বৈসে
। 

চার তৃতীক়তে কছি সভাপাশে। 
অষ্টমেতে শনিগ্রছ দশমেতে কেতু । 

একাদশে তৃঙ্গী হয়া রাহগুণসেড ॥ 



২২ হরগ্রসাদ*সংবর্ধান*লেখমালা 

নক্ষত্রেতে রোহিণী লগ্নেতে রাশি তার। 

হেন লগ্ন সংযোগ হইব! লোঁকে ভাঁর ॥ 

ফাগুনের ত্রয়োদশ দিবসের নিশি । 

চন্ত্রকোলে রোহিণী নক্ষত্র আছে বসি ॥ 

এই লগ্ন অতি ভাল বিবাহের দিন। 

ইহার নিকটে লগ্ন ভাঁবাংশে মলিন |” 
( আদি, ১৬৬1২৯-১১ হইতে ১৬৭1১1১- ৩)। 

“দৈবযোগে রাজা তবে পীড়া কৈল শনি। 

বুষরাশি নৃপতির নক্ষত্র রোহিণী ॥ 

রোহিণী বৃষেতে যদি শনি পীড়া কৈল।” 

( কিছ্িন্ধ্যা, ২৮ পত্র, ১ম পৃষ্ঠ! ) | 

তাহার কাবা ও অলঙ্কারে কৃতিত্বের পরিচয় গ্রন্থের ভাঁষা ভাব, লালিত্য ও 

চনা-পারিপাট্যে ধহ স্থানেই নুস্পষ্ট হইয়াছে, পুনরুক্তি নিশ্রয়োজন। তিনি নিজ পাত্ডিত্যঃ 
চরিজ্র ও তেজস্িতার গুণে ধীরে ধীরে মন্তকৌতোলন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি 

নিজ শিষ্য-সম্প্রদায় মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্িশালী ছিলেন। অবস্থার সঙ্গে বু লোঁক তাহার 

আজাবহ থাকায় তিনি “বুদ্ধ অবতার? বলিয়া প্রচার করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। 
কেন ডিনি বুদ্ধরূগে পরিচিত হইলেন, এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই লিখিয়াছেন,_- 

বাজি রি “রামানন্দ কহে তাঁই সংসারের লোক। 
রা বুদ্ধ ভাঁষা শুনিয়া ঘুচায় দুঃখশোক ॥ 

সর্বশক্তিমত আর ইচ্ছা কাঁলিকার। 

কলিযুগে রামানন্দ বুদ্ধ অবতার ॥ 

কলিতে জাগ্রত হেতে ত্রিলোকজননী । 

শাপ দিয়া বুদ্ধদেবে আনিল! অবনী ॥" 

(আদিকা্, ৮৫ পত্র, ১য পৃ)। 

আবার গ্রন্থের ভণিতাতে৪ বুষ্ধদ্েবের উক্ভিই গাওয়া যায় এবূপ উক্তি লঙ্কাকাণ্ডের 
মধ্যেই বেশী, - 

(ক) “বুদ্ধদেব কহে শ্রামা নিবেদি তোমায়। 

ভাবিতেছি চিত্তে মাত! কি কিবা হয় ॥ 
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জরা দেহ আমার হৈল দিনে দিনে । 

বিনা যড্ধে এ মন্কট মোরে দিলে কেনে ॥” 

( লঙ্কাকাণ্, ৯ পত্র, ১মপ)। 

(খ) “বুদ্ধদেব কহে বুথা জন্মিল সংসারে । 

লয়্যা বাউক মহাঁকালী ভৈরবনগবে ॥ 
কূপা করি মোবে দেহ মোর পূর্বধাম। 

নরদেকে নান! দুঃখে কগ্ঠাগত গ্রাণ ॥” 
। লঙ্কাকাণ্ড, ৭ পত্র, ২ প'। 

(গ) «বুদ্ধ কছে কালি রহিবারে নারি। 

স্বধাম 'মামারে দান দেহ শীত্র করি॥ 

দারুত্রক্ম সেবা কবি জেরবার হৈল। 

বুথ! কাষ্ঠ সেবি কাল কাটা নহে তাল। 

বন্তহীন বিগ্রহ সেবিয়! নহে কাঁজ। 

নিজ কষ্টদায় আর লোকমধ্যে লাজ ॥ 

সৎকার্য্যে বিকাধ্য ছৈল করি নিবেদন । 

করিতে না পারি আর ভৌতিক সেবন |” 

( লঙ্কা কাণ্ড; ৭ পত্রঃ ২ পৃ)। 

উদ্ধৃত কবিতা হইতে মনে হয়, লক্কাকাণ্ড রচনাকালে রামানন্দ 'ত্যন্ত বৃদ্ধ চইয়! 

পড়িয়াছিলেন, তাহার মৃত্যুকাল নিকট, তাঁহাও ভিনি বুঝিতে পারিয়া- 

৮৮০৮৪ ছিলেন, এ সমর তিনি বদ্ধ বলিয়া সর্ব পরিচিত হইয়াছিলেন বলিয়াই 

নিজ “বুদ্ধ নামেই ভণিতা গ্রকাশ করিয়াছিলেন। আদিকাচও ঘোষণা 

করিয়াছিলেন যে, দাকুত্রঙ্কে রাদ! করিয়! তাহার সমক্ষে গান করিবার জন্গ এই নৃতন রামারগ 

রচন! করিয়াছেন»আবার তিনিই লঙ্কাকাণ্ডে দারুত্রদ্ধের উদদেস্তে লিখিতেছেন”_ “বৃথা কাঠ 

েখি কাল কাঁটা নহে ভাঙল । বস্ন্বীন বিগ্রহ সেবিয়া! নছে কাজ |”-- ইহাতে মনে ছয়, বুদ্ধরূপে 

ভণিত। প্রকাশকালে তিনি বিগ্রহ বা সষ্ঠিপূজার বিরোধী হইয়াছিলেন। 

এ সময় যে তীঁহার বস অনেক হইয়াছিল, দন্ত বা কেশ গিয়াছিল, 'গ্চিচর্দ মবশেষ চা 

পড়িয়াছিলেন, তাহা! নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন। যথা” 

“রামানন্দ কছে এই অসম্ভব কথ! । 

বনচর পঞ্ডসঙ্গে প্র কৈল মিতা ॥ 
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শরীর করিল পণ আমি এ পামর। 

না হইল-.-চর্শ্শ চক্ষের গোচর | 

ধনিতে বান্ধয়ে ধন জলে বান্ধে জল। 

নাহি মিলে কাঙ্গালের কড়ার সন্থল ॥ 

এই দেহ দিনে দিনে হয়্যা গেল জরা। 

ভ্রমিতে ভ্রমিতে প্রাণে হইলাম সার! | 
ক্ষুধায় না মিলে অয় পিয়াসে না পানি। 

মিথ্যা ধন্দে গেল মোর দিবস রজনী ॥ 

যবন হইতে মেলে ছুই রাঁজ্যেশ্বর। 
বৃথা কাষ্ঠ সেবি মোর টুটিল পাজর ॥ 

দন্ত অন্ত কেশ বেশ করাছে পয়ান। 

দুরের মনুয্ত নাহি দেখি যে নয়ান ॥ 

শেষকালে কষ্ট গাইব নিজ কর্ম্পাকে। 
মোর অন্তে সেবা যায়্য। হাস্য হবে লোকে ॥ 

দারা ছাড়ি পাঁপ ভর! ভরিঙ্ 'অপার। 
'অস্থিচর্দসার কৈলা অভিশাপ তাঁর ॥ 

দারা সত সুতা আর বন্ধু কেহ নাই। 

অবশেষে কি হইবে নাছি মিলে থাই ॥ 

কাল হৈল কণ্টক কল্পন! রৈল মনে। 

না! পৃরিল চিত্তআশা কব কোন্ জনে ॥ 

পঞ্চশক্তি প্রাণপণে করিয়া স্মরণ । 

হয় নয় কাধ্যসিদ্ধ জানিব কারণ ॥ 

ধর্মসাক্ষী করি তবে সংসার ছাঁড়িব। 
কতদুর কিবা হয় সাক্ষাৎ দেখিব। 

সময় নাহিক আর কার্য কেনে জরা । 

পঞ্চশক্তি কপটে-হইন্গ আমি সারা ॥” 
( কিছ্বিন্ধ্যাকাণ্ড, ১২ পত্র» ১পৃ)। 

উত্ত কবিতায় তিনি একটি বিশেষ বথা লিখিয়াছেন,_প্যবন হইতে মেলে দুই ক্ষাজ্যেশ্বর” 

অর্থাৎ তীর দীর্ঘ জীবনকাল মধ্যে তিনি দুইজন ববনসআাট্কে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ইহাতে 
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মনে হয় যে, তৎকালে শাহজাহান্ জীবিত ছিলেন ও অরঙ্গজেবের অত্যাচারও লক্ষা করিয়া- 
রামানদ্দের সময় ছুই ছিলেন। বুদ্ধ তথাগতনাথ প্রা ভারতে ১৬৬ আঠা পর্যান্ত 
জন মুসলমান সগ্াট অবহথান করিয়াছিলেন। সম্ভবত; এ সময়ে রামানন্দ বনধরপে গ্রধিত হন 

নাই। তাহা হইলে ভোটপরিব্রাজক এ কথা লিখিতে বির হইতেন না। 
মনে হয়, তাহার অব্যবহিত পরে, প্রায় ১৬৬০ গানে রামানন্দ ৃদ্ধরূপে 'মাপনাক্ষে প্রচারিত 
করিয়। থাকিবেন। এসমন্ তাহার বরম ৭৭1৭৫ বর্ষ হওয়াই সম্ুব। র্রামাননদ এ সময় 
রী পুত্রকন্তার সংঘব ছাড়িযাছিলেন বটে, কিন্তু তাদের বিয়ে কাতর হইয়াছিলেন, - 

“রামাননদ কহে ভাই কি কহিব আর। 

বিয়োগে বিয়োগে সদা দেখি অন্ধকার । 
মদা উৎকণিত থাকে বিয়োগীর মন। 

বিধি নিধি নাহি দিলে পাঁয় কোন জন!” 
। অবোধ্যাকাণ ১৫গন্স, ১প)। 

করণায় তাহার হৃদয় 'আচ্ছন্ হইয়াছিল, _. 

“রামাননদ কহে লীলা অগমোর পাঁর। 

মেই বুঝে সে করুণার ভাবাবেশ যার” 
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টার বিশ্ব।স ছিল মে, ঢুই মাম পরেই সনি মৈম্বর্য লা করিবেন,_ 
“বিলীসে বিপদ্ হয় কিমের কারণ । 

সম্পদ সময় কেন সংশয় জীবন ॥ 

মহৈশ্বধ্য বাবী আছে ছুই মাস কাঁল। 

কিছু চার! নাহি দেখি এব! কি জঞ্জাল।” 

(আদিক।৩, ১৪৯পত্র, ২পৃ)। 

উপরোক্ত প্রমাণ হইতে বুঝা যাইতেছে, কিঞিদধিক আড়াই শত বর্ষ পূর্বে 

রামানশের আবির্ভাব, রাটদেশে রামানন্দ ঘোষ “বছ্দেবরূপে তাহার ভকত-সমাজে প্রথিত 
কাল হুইয়াছিলেন, তাহীর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। 

বুদ্ধদেবরপে তিনি রাঁমায়ণ লিখিতে গেলেন কেন 1 
- প্রামানন্দ লিখিল মারুতি আজ্ঞা পায়া। 

রামায়ণ রচপার কারণ “ঠাই প্রর গুণ চিত্ত মজাইয়!॥ 

( আঁদিকাগু ১৭৬ পত্র, *পৃ)। 

খগি৫ 

কঃণ। 

৯হৈষ্ধয 
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হনুমানের প্রতি তাহার এত ভক্তির কারণ কি? 

হম্ুমান্ সম্বন্ধে কিিন্ধ্যা কাণ্ডে ঘোষণা! করিয়াছেন, 
“ছন্দরূপী দ্বারে তুমি দেখহ বানর। 
পরাৎপর মুত্তি তিহো! সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥” 

( কিছ্িন্ধ্যা, ২৬পত্র, ২পৃ )। 

“মহারুদ্র হনুমান এ লীলার সার ।” 

। লঙ্কাকাঁগু, ১০পত্র, ১পৃ)। 

ধ্পূজক রামাই পত্ডিত হইতে এই সম্প্রদায়ের সকলেই হনুমাঁনের ভক্ত। শুষ্সপূরাণে 
ছনুমান্ ধর্মঠাকুরের প্রধান সেবাইত ও ধর্শমন্দিরের প্রধান দ্বাররক্ষক। 

কেবল হন্গমানের আদেশ বলিয়া নহে, তিনি রাঁমচন্দ্রকে ও দারুত্রঙ্গকে অভিন্ন মনে 

করিতেন, 

“মিথ্যা কতু নাহি হবে ঘোষের অক্ষর । 

দারুরূপী রাজ! রাম ভুবন ভিতর” 
( আদিকাগু, ৩১ পত্র, ২পু)। 

এ কারণে তিনি র।মচন্ত্রের চরিব্র-প্রসঙ্গে সর্বপ্নই বৌদ্ধভাঁব ঝা নির্বাণের কথা ঘোঁষণ! 

করিয়াছেন, 

“ঈশ্বর আরাধি রাজা জানপ্রাপ্ডি হৈয়া। 

হইল! নির্বাণ মুক্তি যোগেরে সাধিয়া ॥” 

্ ( আদিকাণ্ ১৩পত্র, ১পৃ)। 
“যোগবলে হরিপদে মন মজাইল । 
দুইদ& ভজনেতে নির্বাণ পাইল ॥% 

( আর্দিকাঁও ২৭ পক্রঃ ১পৃ)। 

“জীবন ত্যজিল! রাজ] ঈশ্বর ভাবির! । 

হইল নির্বাণ মুক্তি হবি আরাধিয়া |” ( আঁদিকাণ্ড, ২৮ পত্র, ১পৃ)। 
নির্বাণ মুক্তির বার বার উল্লেখ থাকিলেও হরি আরাধনার কথা থাকায় রামানন্দকে 

অনেকে বৈষ্ণব মনে করিতে পারেন, কিন্তু রামানন্দ তাহাদের সুনেহ 
ভঞ্জনের অন্ত লিখিয়াছেন।-- 

নির্বাণ 

রামানন্দের ধর্মমত 



বুদ্ধাবতার রামানন। ঘোষ ২৪৭ 

“মুনি কৈলা রাজা হে সংসার কিছু নয়। 
জগতে ছুলভ হয় ঈশ্বর আঙরয় ॥ 

গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিন রূপে হরি। 
একতা! হইলে ভজে তিনে এক করি ॥ 

তবে সেই কৃষ্ণ তারে হন ফলবান্। 
এক কৃষ্ণ ভজনে নিশ্ষল হয় কাঁম। 

সাধু গুরু ছাড়ি কৃষ্ণ ভজন না হয়। 
স্থল বিনে জল কতু ন! পায় আশ্রয় ' 

ক সং না 

এই ভক্তি তক্তিমত কছি যে তোমায়। 

ভুক্ত মুক্ত বৈরাগ্য তা হৈলে প্রেম কয়। 

ত্যক্ত বৈরাগ/তা হয় সর্বসারাংসার ৷ 

বিষয়ীর নহে তাহ! দড় রাখা ভার 

গুরু বৈষবের যেই না করে পশন। 

ত্যক্ত দ্রব্য প্রায় পুণ্য না করে গ্রহণ ॥ 

মননেতে সেবা! করে এক কৃষ্ণ তরে। 

বাহু ভাব কদাচিৎ প্রকাশ না করে॥ 

গুরু সাধু মন্ত্রে সেই তৃণতুল্য গণে। 
সঙ্গ থাঁক ফিরি নাহি চাহে ম্বর্গপানে ॥ 

সঙ্গ কৈলে ভজনেতে ক্রমতঙ্গ হয়। 

অতএব সিদ্ধ ভক্ত সঙ্গ না করয়॥+ 

('আদিকাণ্ ৬২ পত্র, ২পৃ।। 

উদ্ধত উত্তিক্থইতে মহাযান ধশ্মের ত্রিরত্রপৃজা ও শ্রেষ্ঠ সিদ্ধিলাভের আভাস পাওয়া 

যায়।, রামাননের পূর্বের বৈফব নামে পরিচিত উৎকলের গ্রচ্ছ বৌদ্ধগণ যে তব প্রকাশ 
করিয়া গিয়াছেন, রামানন্দ যেন তাহারই ঘোষণা করিয্নাছেন। উৎকলের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধগণ 

বলিয়া থাকেন, 
“জীব আত্মা রাধে বলি পরম মুরারি ।” 

___(ভছ্যুতাননের শৃন্তসংহিতা, ২য় অঃ) ১" 

কে 0) 81০৫2৫7 89৫01গা0 7৫105 10110551510 01555) 05০. 



২৪৮ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমল। 

“একাঙ্গ ব্রক্মরূপ হোই । রাধিকা সঙ্গে ভাবগ্রাঁহী ॥ 
গোলোক নিত্য এহা! কছি। শৃচ্ভ দেউল এ বোলাই॥” 

( জগন্নাথদাঁসের তুলাভিনা ) ১" 

“পরম আত্মাটি মছাশুষ্ভ বলি ভাব ॥ 

এহিটি অরূপানন্দ নাম তত্ব ঠল। 
উদ্ভব সংগ্রহ করে রাঁধাপ্রেম ভোল ॥ 

( শুন্সংহিতা, ২২ অঃ) 

উৎকলের সুবৃহত গ্রন্থ দ্বাদশ স্বন্ধ ভাঁগবত-রচয়িত! মহাঁকবি জগন্নাথ দাঁসও স্পট 
লিখিয়াছেন,-_শাস্ত্রে বৃন্দাবন, মণুরা প্রভৃতি যে সকল মহাতীর্থের উল্লেখ আছে, সে 
সমস্তই "মহা শৃন্' । 

“কুষ্ণর ক্রীড়ারস এহি। গুপত বৃন্দাবন কহি। 

মথুরাপুর মহাশূন্ত । গোপনগর সেহু জান ॥% 

( তুলাঁভিনা, ৯ অঃ)। 

রামানন্দ উতৎকল কবিগণেরই যেন অনুসরণ করিয়াছেন । ব্রাঙ্গণ্যধর্শোর বিশেষত্ব - 
দেখপুজা ও বৌদ্ধধর্শোর বিশেষতব_ গুরুপূজা।** রামানন্দ গুরুপুজাই সমর্থন করিয্নাছেন। 

উৎকলের বৌদ্ধ ভক্তগণের ন্তাঁয় রামানন্দ নিজ জীবাকআাকে নারীরপেই বর্ণনা 
জীবাত্! ও পরমান্। করিয়াছেন। তাহার সহিত পরমাত্মার কি সঙ্গন্ধণ তাহা এইব্প 

সন্বন্ধে লিখিয়াছেন,-_ | 

প্রামানন্দ কহে বাড়াইলে বাড়ি যায়। 
তরঙ্গ উঠিলে তাহা থাম! বড় দায় ॥ 

আ'ম অভাগিয়! এত কষ্টে নৌকা পারা। 

সংসার ছাঁড়িয়াছি তাহারে ভজিয়া ॥ 
জীয়স্ত স্বামীতে বৈধব্যপ্রায় হয়্যা | 

কঠিনতা গুণে কেহ না চাক্স ফিরিয়া ॥ 
চা ০২০ পসরা ৮ সর পা সারার 

১৮ 48982 36081655 89001150 1007 0181)0 161101075 ৪1০ (1৬ 8) 10115 80110 ৪770 176 
সঃ] 815৮৩--/0065 2৩ (০ 26118610175 0009) ৪17৫ 106৮8018008 1:6০ 1005 01510 ০1 
096 00185 870 076 106525- 770৩ 880011905 16. 00100200007 01959 90151717007 21৩91 
০00 80009 8070. 00৩ 812171019 215 10680017910 £01 01389 চ015119 ৩৮৪১৮ --]1417710910- 
0281)9/৭ 12919018520 31085077১ [73000000607 0০ 11906177 700011)) ০10 1১. 23. 



বুদ্ধাবভার রামানন্দ ঘে'ষ ২৪৯ 

কঠিন যে জন তাঁর ভাঁব বাখা ভার । 
কগাগত কলেবর হয়্যাছে আমার ॥ 

অচল অথর্ব স্বামী ন! বলে ন! চলে। 
নীরব সতত কোন বাক্য নাহি বলে॥ 

প্রাণপণ কৈলে কিছু বাঁকা নাহি কয়। 

ভাল মন্দ জ্ঞান কিছু নাঁহিক বিষয় ॥ 

নারী হয়্যা দারিবেশে ভ্রমিয়া বিকল। 

নিতি নাহি গৃহবাসে কড়ার সম্বল॥ 

আপনি উদ্যোগ করি আনি দিবে বাতি। 

নারীর উদ্যোগে ঘরে বসি খার পতি ॥ 

সন্ধ্যাতে রাত্রিতে দিনে তাহাতে সন্তোষ । 

শীকান বা মিষ্টাঞ্স বা সমান পরিতোষ ॥ 

গৃহীশ্রমী হয়! মোর ঘট্যাচ্ছে জঞ্জাল । 

নারী হয়া স্বামীকে পোধিব কত কাল ॥ 

কত লোঁক আইনে তার সদ্ধন্ধ ঘটায়্যা। 

তব লইতে হরর মোরে আপনা বেচিয়] ॥ 

সত্রীলোকের সখ কহে স্বামীর সন্তোষ । 

মোঁর ভাগ্যে এ দেহেতে নাহইল দংযোগ ॥ 

রামানন্দ কহে এই ভাবি দিবারাতি। 

হাঁয় আমি কি ৭ দেখিয়া কৈনু রতি ॥ 

( কিছিন্ব্যাকাও) ৬ পপ্র ১৭11 

আবার অন্তত্র বলিয়াছেন,-- 

| “ঘোষ কহে কেবা বড় তগস্যার পর। 

হিউারাটি হা সিদ্ধ সাধকেতে হয় বহু পাঠান্তর ॥ 

কুকর্ম যাজন করি চলিয়ে কুপথ। 

সাধ্য সিদ্ধ গুণে পুরি সর্ব মনোরথ ॥ 

নারী হয়া দারি পথ করিয়া! বাজন। 

ধর্ম নিত তরীণ করি অখিলের জন ॥ 

( আদিকাগু, ৪২ পত্র, ১পৃ)। 

৩২ 



২৫৪ হরপ্রসাদ-সংবর্ধন*লেখমাল। 

রামানন্দ সি্ধাসিদ্ধ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 

“নিগমের গম্য করা অসিদ্ধের নয়। 

সিদ্ধাসিদ্ধ ছুই বস্ত মোরে নাহি ভায়॥ 
প্কাপক্ক মোরে ছুই বস্তু পরতেক। 

৬ ভাঁবকের ভাব তাহে বিশেষ অনেক ॥ 

মোঁর ভাব ব্যাখ্যাদণ্ড না দেখিলে মরি। 

ধেয়ানে ধরিয়! মৃষ্তি প্রাণ রক্ষা করি।” 

( কিক্িন্ধ্যাকাণ্ড, ২৪ পত্র, ২গৃ)। 

আবার নিজের সিদ্ধদেহ সম্বন্ধে জানাইয়াছেন,-_ 
"রামানন্দ কহে তবে আসি সিদ্ধ দেহ পায়্যা। 

কালীশাপে রহিলাম আচ্ছন্ন হইয়! ॥৮ 

( আদ্দিকাঁও্ড) ১১৪পত্র, ১পৃ)। 

পরে আবার বলিয়াছেন, 

“ভাবিয়া চিন্তেতে কিছু না হয় অন্তরে । 

দেখি দেখি মহাঁকালী কত দূর করে।॥ 
আইলাম সংসারেতে কালী আজা লয়্যা। 
রহিলাম টাকা অগ্মি ভন্মে আচ্ছাদিয়া 

কালরূপা কামিনীর না পাইস্থ মন। 
কি হয় ভাবিন্না কাল করিচু যাপন ॥ 

আজি কালি মৃত্যু কাল আইন ক্রমে ক্রমে। 
কবে আর কিবা করি বৃথা পাই ভ্রমে ॥ 

কালী বইলা হবে লবে পশ্চাতে জানিবে। 

যে হউক তোমার কীর্তি সংসার ঢাঁকিযে ॥৮ 

( অযোধ্যাকা্ড, ২৫ পত্র, ১প)। 

রানানদ মহাকালী বলিয়া নহে, পঞ্চশক্তির উপাঁসক ছিলেন। তিনি আদিকাঁণ্ডে 

তারস্বর়ে ঘোষ! করিরাছেনঃ-- 

প্রামানন্দ কহে যার ধর্ম নিষ্ঠা হয় । 

নিজ প্রাণ ছাড়ে তবু ধর্ম না ছাড় ॥ 

রাগ|নঙ্গে : মহাকাপী 



বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ ২৫১ 

সর্ব ধর্ম মৌর মহাকাঁলী-আজ্ঞাদান। 

রুপা করি বিশবশ্বরী করে বলবান্॥ 

কাশী বাম হলে আর কুল নাি পাট । 

কালী কপা হইলে নিগম গম্য পাই ॥ 

ডঙ্কা দিয় জগমাঝে কালী বদি করে। 
কালা হয়া প্রকাঁশিব ভুবন ভিতরে । 

বিমল বৈষণবী পূজ! ভগতে টুটাইব। 
পাঁপ কলি ক্ষিতি হইতে দূর করি দিব! 

রাধ। কালী লক্ষ্মী বাণী গঙ্গা! গুণবতী। 

পঞ্চশক্তি গ্রকাঁশ করিব এই ক্ষিতি। 

দান যশ পৌরষের সীমা করি যাঁব। 

এই ঘটে আর অন্ত মৃষ্তি গ্রকাঁশিব ॥ 

ঙ্গাব ত্রেতার ধর্ম কলির ভিতরে। 

এই দেহে বিশ্বরূপ দেখাব সংসারে ॥ 
যবন মনেচ্ছের রাজা বলে কাঁড়ি লব। 

একচ্ছত্র রাজ! করি দাঁরুত্রন্ধে দিব | 

তারপর ভৈরবী নগরে পাৰ ধাম। 

দেখি কিবা করে কালী কল্পতরু নাম ।॥ 

অল্লাক্ষরে ভাব লয়্যা রামানদ' ভগে। 

মহাকালী পাদপয্মে বেচি নিজ প্রাণে ॥” ৃ্ 

( আদিকা, ১৩৪ পত্র, *পূ হইতে ১০৫ পত্র ১পু)। 

ইহা পূর্বেও রামানন্দ বলিয়াছেন, 
প্বাজিবে ঘোষের ভঙ্গ! ভুবন ভিতরে। 
পঞ্চশক্তি ঈঙ্ষিত বারণ কবে করে ॥ 

হেলায় তর়াব পণ পতঙ্গ পামর। 

কালী জপি কাল হ্যা ভুবন ভিতর ॥” 

'মাদিকাণ্ড। ৯৮ পত্র, পৃ !। 



২৫২ হরপ্রসাদ-সংবর্ধান-লেখমালা 

আবার পঞ্চশক্তির একাঙ্গ হইবার কথাও পাওয়া যায়,_ 
“রামানন্দ কহে যাহা চিত্তে মোর ছিল। 

দূরস্থ দেখিয়! ভারে চিন্তে প্রাণ গেল ॥ 
শরীরের ক্রমতঙ্গ দেখি লাগে ভয়। 

এই দেহে তাহা দেখা হয় কিনা হয়। 

পঞ্চশক্তি মিলি কৈলা একা হইয়া । 
তাহার অধিক যাবে জোর ডঙ্কা দিয়! ॥৮ 

( অরণ্যকাণ্ড, ৯ পত্র, ২পৃ)। 

দ্পঞ্চশক্তি মসিমুখে আজ! কৈল বাণী। 

আইছয়ে মঙ্গল পিছে নাহি টল ভুমি ॥ 
সে বাক্য আমার চিন্তে না জন্মে গ্রত্যয়। 

যত আশা করি তাহা বিপরীত হয় ॥ 

কালী বৈলা৷ নাহি ছাঁড় চিত্তের নিতান্ত । 

রামানন্দ কহে সভে ভাল আমি ভ্রান্ত ॥৮ 

( কিছ্িন্ধযাকাণ্ড) ২৫ পত্রঃ ১ পু: । 

পূর্বেই লিখিয়াছি, মহাঘাঁন বৌদ্ধগণ কালীপুজা গ্রহণ করিয়াছিলেন, মহাঁধানের মধ 

তান্ত্রিকত৷ প্রচারের মহিত অনেকেই শাক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রামানন্দ সেইরূপ 

বৌদ্ধশাক্ত ছিলেন। উৎকলের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধগণ পঞ্চধঠানী বুদ্ধকে যেমন পঞ্চ বিষুূপে গ্রচার 
করিয়াছিলেন, ** সেইরূপ শাক্ত রামানন্দ পঞ্চশক্তিন্ গ্রতি ভক্তি দেখাইয়াছেন। রাধা, 

কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা, এই পঞ্চশক্তি, নামে ভিন্ন হইলেও ব্রহ্ত্বরূপিণী, একাক্গ হুইয়াই 

তাহাকে দয় করিয়ছিলেন। এই পঞ্চশক্তির অন্ততম! গঙ্গা সম্বন্ধে রামানন্দ লিখিয়াছেন,_ 

: শ্ছুরারাধ্য গঙ্গা বড় শুনহ রাজন্॥ 

শান্্রবিজ্ঞ জনেতে প্রণাম করে বেদ। 

স্বয়ং ব্রচ্ম ন! জানে সে ব্রহ্মময়ী ভেদ ॥ 

গুণময়ী নন গঙ্গা! গুণাংশে বিজয়ী। 

সগুণ বিগুণ সেই পরাৎপরমরী ॥. 

ব্রঙ্মময়ী গঙছ। 

সস শি পপ পল লস পাসপ লি 

১৯ ড76510106 8190610 3500115য) 0710 105 0011061৩) 1), 91--99, 
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সিদ্ধ সাঁধ্য শক্তিকে বিমুক্ত যার বারি। 

কোথা ভত্ব পাবে তার আরাধনা করি ॥ 

সাধারণ বিগুণ নিগুণ সেই বারি। 
নহে সে পুরুষ বাছ। নহে সেই নারী ॥ 

নিয়ম নাহিক পুত্র কৌথা ভার ধাঁম। 

জগতে ব্যাপক গঙ্গ! জগতে নির্ণম ॥ 

গঙ্গা ব্র্গনারার়ণ প্রণব ভাহার। 

বহু ভাঁগ্যে উপজীবে ভেদ জান! তাঁর ॥ 

বিষ্ণপাদোস্তবা গঙ্গা মুখ্যগুণা কয়। 

স্বয়ং বিষ দেই গ্গ। কহি যে ভোঁদায় ॥ 

বিণ চৈতে ব্রহ্মমরী বহুগুণ ধরে । 

ইচ্চাময়ী হন গঙ্গা বিষ্তর শরীরে ॥ 

ইচ্ছ। বার কর্মকর্তা হয় সেই জন। 

বিনা ইচ্ছ! নহে কোন কর্মের সাধন ॥ 

জীবঘটে শিব গ্জ! রম্ঘটে প্রাণ। 

বিনা গঙ্গা মখিল ভীবের লাঠি এ ॥ 

র/মানন্দ কহে কি জানিবে নরজন। 

বেদেতে অবিজ্ঞ বরহ্ষম্ীর কারণ ॥” 

। আদিকাণু, ৫৩ পন্ধ, ২ পৃষ্ঠা হইতে ৫৪ পত্র ১)। 

সুতরাং রামানন্দের পঞ্চশক্তি সাক্ষাৎ বরহ্গরূপিণী পরাশক্তি বই আঙ কিছুই নছে। 

শীক্যবুদ্ধের নায় নবীন বুদ্ধ রামানন্দ ঘোষও ঘোষণা করিয়াছেন, 

“ভোবজবিদ্যাপ্রায় এই শরীর 
ধারণ । 

সংমারের অনিতাত।. নিমিষেতে জন্ম হ্। নিমিষে পতন ॥ 

রি সর্বপ্রাণী জানে এই নশ্বর শরী
র। 

দেখি গুনি ইহা! কেবা হইয়াছে স্থির ॥ 

অন্তরীক্ষে চলে রথ বাযু স
ঙ্গ গতি । 

নিমিষ করিলে ত্যাগ পবন সারথি ॥ 



হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমাল। 

নুষুধ হইয়া রথ ভূমে পড়ি রয়। 
বায়ু যাতায়াত নিজ হস্ত বশ নয় ॥ 

সকল অনিত্য মরে মোর মোর করি। 

মধাপথে মোট রাখি পালায় যে গাড়ী॥ 

হাটে আসি কেহ করে লক্ষের ব্যাপার। 

লাভে মূলে হারা হয় কেনি কুলাঙ্গার ॥ 

গ1ঠেতে বন্ধন বত্ব ঘোরে অনস্করে। 

না ডুবায় চিত্ত কেহ প্রেমের পাঁথারে ॥ 

সা সঃ সা 

এই যে শরীর দেখ জলবিষ্বপ্রায়। 

জলেতে উপজি বিছ্ব জলেতে মিশায় ॥ 

লোভ মোহ কাম ক্রোধ শরীর জড়িত । 

তব-ভয়ে ত্রাণ হবে ভজ লঙ্কাঁজিত ॥” 

( আর্দিকাণ্ড, ২য় পত্র )। 

মহাঁযান বৌদ্ধগণ গীতাঁকে তাহাদের এক প্রধান ধর্মগ্রন্থ বলিয়া! গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
রামানন্দও সেই গীতার ভ।নে যেন বলিতেছেন, _- 

গীতাতন্ব 
“কালগ্রাপ্তি বিনে কেহ অকালে না মরে। 

মৃত্যুতে যায়াছে মিত! জগৎ সংসারে ॥ 

যার মৃত্যু তারি জন্ম হয় আরবার। 
বিষম আমার মাঁয়। সভাকার পর ॥ 

মের এই কর্ম তুমি না হও কাতর। 
মারিয়া রেখেছি আমি বাঁলি রাজা তার ॥ 

নিমিত্ত কেবল তুমি কহিন্থ তোমারে। 
কর্মকর্তা আমি জীব কর্দমভোগ করে ।” 

( কিছ্বিন্বণাকাও্, ১ পত্র, ১ পু)। 

“জন মৃত্যু ছুই বন্ত একত্রে বন্ধন। 
চিরস্থায়ী নহে প্রত জীবন মরণ ॥ 
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রক্ষাকারী এ দেহের গরমাত্বা আপনি। 

সেই জাত্মারাম প্রত বুঝিলাম আমি ॥ 

পরমাস্মাতে করে বদি ভীবাক্মা সংহার। 

দিবা হয়্যা করহ রক্ষ! কে করে তাহার |” 

( কিছিদ্ধ্যাকাঁণ, ১৫ পত্র) ১ম পু )4 , 

পরমান্ম! ও জীব সম্বন্ধে রামানন্দ ঘোষ বলিতেছেন, 

“শিশু কহে তুমি সভ ব্রঙ্গজ্ঞনী হয়্যা। 
কুতস্র ঘটাঁও লোকে মায়! ফাসি দিয়! ॥ 
কোথা কার মাতা পিতা কোথা কার রাণী। 

নানা যৌনি ফিরি নিক কম্মভোগী আমি ॥ 

যে যোনিতে জন্ম নিজ কর্মাযোগে হয়। 

যবে যথা জন্মি সেই মাতাপিতা হয় ॥ 

নিজ নিজ কর্মভোগে লোকের ভ্রমণ | 

কেব! কার মাতাপিতা৷ করি নিবেদন ॥ 

মাতাপিতাদ তত দ্রব্য যাই নাই লয়া। 

গিয়াছি দুহার দ্রব্য দুছা তরে দির1 ॥ 

মোর যথা কর্ধসথত্র তথ! বাব আমি। 

কর্ণনুত্র মোর গ্রন্থ জনকজ ননী ॥ 

কত কোটি বাঁর পিতা আমার ভনয়। 

সম্বন্ধ নিয়মে লোকের সর্বনাশ হয় ॥ 

নিঃস্বন্বী যে জন ঈশ্বর ধলি তাঁয়। 

বিক|র মরিয়! গেলে ঈশ্বর সে গায়। 

ফাঁপরে পড়িয়। জীব দেখে অন্ধকার । 

মাতাপিতা ভাইবন্ধু মনের বিকার ॥ 

নাহি রহে ইহা হৈলে জানের উদয় । 

যদবধি অজানতা আমি মোর কয় ॥ 

মায়! বেড়ি যদবধি জীবের চরণে । 

সম্বন্ধ ঘটাইয়া ম:র কর্ম ক্রমে ॥ 
( অরণ্যকাঁওডঃ ২৭ পত্জ / | 

জীব ও পরম 
সম্বন্ধে 



২৫৬ হরপ্রপাদসং-বর্ধন-লেখমাল। 

রামাঁননদ নিজের ইষ্ট শক্তিকে নিজের অবস্থা জানাইরা বলিয়াছিলেন,__ 

“রামানন্দ কছে কালী দাগ লাগি মনে। 

জগ অন্ধকাঁরময় দেখি যে নয়নে ॥ 

নিক! কাপড়েতে কালি দাগ লাগি গেল। 

শতধৌত কৈ কালি দাগ না ঘুচিল ॥ 
অনুরাগ ভিন্ন দাগ শৌভা নাহি করে। 
বেদাস্ত সিদ্ধান্ত যেন মূর্ধের বাজারে ॥ 
বাঁকা অঙ্গ কালা কু সোজ। নাহি হয়। 

কালা অঙ্গ কালি হয়া মনঘটে রয় ॥ 

'্বরূপ বিরূপ বুঝা যাঁবে কাধ্যদ্বারে। 

খ্রাগের ফলশ্রুতি রাগ যেন ধরে ॥? 

( আদিকাঁগ, ১৩৮ পত্র, ১পৃ)। 

কিধ্বি্ধ্যাকাঁণ্ডে রীমানন্দ খেদ করিয়া বলিয়াছিলেন:-- 

রামানন্দের সংসার “দারা স্থৃত স্থৃতা আর বন্ধু কেহ নাই। 

সনবন্ধে অবশেষে কি হইবে নাহি মিলে থাই ॥” (১২ পত্র, ১পু)। 
কিন্ত আবার অরণাকাঁণ্ডের ভণিতায় জানাইয়াছেন,_- 

“রামানন্দ কছে আমি ভাবি এ পশ্চাৎ। 

দেহ অন্থে কারে দিয়া যাব রঘুনাথ ॥ 
যে আছে শ্রীপাটে কেহ সেবাঁযোগ্য নয়। 

কপটা ভাবটা হইতে ইচ্ছ1 নাহি হয় ॥ 

যদ! যার দৃষ্টি থাকে স্ত্রীপুত্রের তরে। 
ঈশ্বরের সেবাযোগ্য সে কি হইতে পারে ॥ 
লুকাইবে ফণীর ফণা নিচেদিগে ভার। 
নিরর্থক যত শ্রম হবে আপনার ॥ 

প্রার্থনা করি'ষে প্রভু নিবেদি যে পায়। 

মোর বংশে তোমার সেবক যেন হয় ॥ 

অনুরাগ ও ধিরাগ 

ক ্ ক. 

কালী বৈলা! ইথে আমি কহি মার। 
প্রভু ছাড়ি তব প্রাণি হওয়া কিছু ভার 
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আমি দিব জগ মধ্যে রটাইয়া ভৌমায়। 

থদ্যোতের সাধ্যে নাকি চন্্র ঢাকা যায় ॥ 

উদদয় করিবে তুমি জগব্যাপা করি। 
সাঁধ্য কাঁর ঠেলি রাখে প্রলয়ের বাপি |” 

(অরণ্যকাণ্ড, ২৪ পত্র, ১পৃ 11, 

শেষোদ্ধত ভণিতা হইতে মনে হা, যেন স্ত্ীপুত্র-কন্যা প্রায় সকলেই কাল-কবলে পতিত হইলেও 

তাঁহার এককালে বংশাঁভাঁব ঘটে নাই। তাহার বংশধর যাহাতে তাহার কীহি বজায় রাখিতে 

পাঁরে, যেন তাঁহারই প্রার্থনা করিয়াছেন। 
রামানন্দ ঘোষের রামায়ণের যে পুথি হস্তগত হইয়াছে, মেই পুথির 'আাঁদিক1গু ১১৮১সনের 

পৌঁষে আরম্ভ ও ১৯৮৭ সনের বৈশাখে সম্পূর্ণ, অবোধ্যাকাণ্ড ১১৮৭ সন ৭ই পৌষ, অরণ্যকা 

১৬ই এবং কিছিদ্ধ্যাঁকা্ড ২৭ পৌষ লেখা মপ্পর্ণ হয়। অরণাকাণ্ডের শেষে লিখিত আছে,_ 

“এই পুস্তক হইল শ্রীরামকীনাই হাজরার। 

লিখিতং শ্রীরামশক্কবর চন্দ ভাগিনা তাঁহার ॥ 

নিবাম অগ্বিকার দক্ষিণ নাখুয়াবাসাই। 

ইবে বাঁস রাঁণীহাটী শিমুল নবনাই 

বহার নিকট এই পুধিখানি পাইয়াছি, তাহার নাম শ্রীপণ্ডগতি হান্জরা, ভিনি সম্ভবতঃ রাম- 

কান।ই হাজরার বংশধর। মনে হয়ঃ রামানন্দ ঘোষের তিরোধানের পরও স্ঠাঠ।র শিল্ভাগশিশ্তগণ 

নিজ সম্প্রদায় মধ্যে এই অভিনব রামায়ণ গান করিতেন এবং তক্জণা পরবর্তী কালে নকল 

হইয়াঁছিল। নকলকারী হাজরা মহাশয় এইরূপ কোন প্রশিল্ের ধশধর এবং রামানন্দের বোদ্ধ 

সম্তরদীয়তুক্ত ছিলেন। এপ স্থলে মনে হয়ঃ সন ১১৮ 1১৭৮০ খ্রাষ্টাঝ) বা তাহার পরও রা 

দেশে এই সম্প্রদীয় বিদ্যমান ছিল এবং বুদ্ধাবতার বিশ্বাম করিত। থিনি এই পুখি আমায় 

দিয়াছিলেন, তিনি জাতিতে আগরী | এক সময়ে বঙদমান অঞ্চলে 'আগরী' জাতি অতি প্রবল 

ও প্রতিপত্বিশালী' ছিল। উত্তররাটীয় কাযসথ কুলপঞ্ভী হইতে জানা যায়, রাজা ধললালসেনের 

নিগ্রথে পিতা, পুত্র ও ত্রাতৃসহ মহেশ্বর দত্ত নিহত হইলে মহেশ্বরের গর্ভবত্তী নারী আগরী গৃছে 

গিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহীরই গঠে উধার দত্ত জনসগ্রহথ করেন। এই উবার 

দত্তের বংশেই গৌড়েশ্বর রাজ গণেশের জন্ম । আঁগরীরা বৌদ্ধ ভাঁবাপন্ধ 

রর বৌদ্ধ আগরী ছিলেন এবং তাহাদের ঘুর প্রতিপালিহ হওয়ায় উবার দত্ত “তে 

জি আগরী দত্ত গালি” বলির কুল গ্রে ব্ণিত হইয়াছেন। অন্থান্ত আগরীগণ 

আজও সমাজে কতকটা স্বাত্জা রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। মান হয, ঈাদের মধো প্র 

৩ 
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বৌদ্ধাচার প্রচলিত আছে। বর্ধমান জেলায় নানা স্থানে কেবল ধর্ঘপত্তিত ও যোগিগণের গৃহ 
বলিয়া নহে, আগরী, সদেগাপ, গন্ধবণিক্ঃ স্ুবর্ণবণিক ও শঙ্ঘবণিক্ প্রভৃতি জাতির সম্ভান্ত 

ব্ক্তিগণের কুলপ্রন্থ কুয্লপন্ধতি ও আচার-ব্যবহার আলোচনা করিলে প্রচ্ছন্ন বৌনদ্বধর্শের 
অনেক উপকরণ বাহির হইতে পারে। বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজ এককালে বৌদ্ধধর্ম আত্মসাৎ 
করিয়া ফেলিলও এখনও ধর্ধ-ঠাকুরের প্রভাব বাঢ়দেশ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও 

রাটদেশের প্রত্যেক পুরাতন পল্লীতে ধর্মরাজ বা ধর্শুঠাকুর পূজিত হইতেছেন। যেখানে 
যত ব্রাহ্মণ প্রভাব, সেখানে ধর্ঠাকুর তত হিন্দু ভাবাপন্ন । কিন্তু যেখানে এখনও ধর্পত্তিত 

বা ডোমপণ্ডিতগণের কর্তৃত্ব, এখনও তথায় ধর্মঠাকুর সাবেক ধরণেই বিরাজ করিতেছেন। 

কিন্ত ধর্মঠাকুর ব্রাহ্মণের নিকট বা ধন্ম্পর্ডিতগণের নিকট যে ভাবেই 
4৪ টা সি পজিত হউন, এখনও মূলমন্ত্র কোথাও পরিত্যক্ত হয় নাই। ধর্মঠাকুরের 

সেই মূলমন্ত্র এই, 

ণ্যন্থান্তো নাঁদিমধ্যে ন চ করচরণো নাস্তি কায়ে! নির্ণাদং। 
নাকারো নৈব রূপং ন চ ভয়মরণে নাস্তি জন্মানি যত ॥ 

যোগীন্তরৈজ্ঞন্গম্যং সকলদলগতং সর্ধবলোকৈকনাথম্। 
ভক্তানাং কামপুরং সরনরবরদং চিন্তয়েৎ শুষ্ঠমূর্তিম্॥৮ 

বলা বাহুলা, উক্ত মঙ্ত্রে মহাযান মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের মহাশৃস্বাদরূপ মূলতত্ব বিঘোধিত 

হইতেছে। 
গুরুপৃজাই বৌদ্ধধর্শের বিশেষত্ব । রাঁচ়ে যে কর্তাভজ! মত প্রচলিত আছে, তিব্বতের 

লাম! মতের সহিত এই ধর্ণমতের সাদৃশ্ট থাকায় অনেকে বর্ভাভজ| বা গুরুতজাকে বৌদবধর্ম- 
মুলক মনে করেন। এইক্ধপ বঙ্গদেশে বাউল ও সহঙ্িযাদিগের আচার-ব্যবহাঁর ও সঙ্গীতে 
বৌদ্ধ প্রভাবের ক্ীণ শ্বৃতি জাগাইয়া দেয়। 

কিরূপে বাক্গালার্ বিরাট বৌদ্ধসমাজ হিন্দু সমাজের মধ্যে বেমালুম মিশিয়া গিয়াছে, 
মহামছোপাধ্যার শাস্ত্রী মহাশয় সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অভিভাষণে তাহা 
বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। এ 



উৎ্কলে বুদ্ধাবতার ও বৌদ্ধধর্োর পুনরভুযুদয় 
যশেমতীমাঁলিকাঁর লিখিত আছে যে, গরুড় জগন্নাথকে সম্থোধন করিয়া! বলিতেছিল/__ 

উৎকলে আভিনব 

বুদ্ধ অবতার 

“বুদ্ধ অবতার রূপ বহিল যে যাহা। 

কেতে বেলে সেহিরূপ হইব চৌবাহা ॥ 

গরুড় বচন শুনি প্রত বলে মোর। 
শুন তাহা বুঝাই কহিবা পঞ্গীবর 

অতিহি গুপত কথ! কহি দেবা তোভে। 

কাহি ন কহিবু এহা বুনি থাঁহ চিতে 0৮ 

৬ য় রঃ 

*শুপরে নন্দন তোতে দেউঅচ্ছি কন্ঠি। 

কলিধুগ শেষ কতু থিবু বাট চাহি ॥১৩৩ 

মুকুন্দদেবঙ্ক একচালিশি অস্করে। 

বুদ্ধ রূপকু তেজি থিবু গুপতরে ॥১৩৪ 

আস্তে যেতে বেলে পিও ত্যজিবুরে স্থৃত। 

সকল দেবতা যাক হেবে মেই মত ॥১৩৪ 

হরি হর ব্রহ্া এক অটহতি মুহি। 

নিজ আত্ম। থিব মোর অলেখর চাহি ॥১৩৬ 

মায় কায়া ধরি অবধূত বুলাইবু' । 

অলেখ প্রতৃষ্ক আস্তে সেবা করি থিবু ॥১৩৭ 

চতুর্পাদে কলি আসি ঘুটিলাক মহী। 

মহাতেজ ব্রন্ধ উদে হেবে শুন্কদেহী ॥১৩৮ 

নবকল্পঠারু প্রভু উদে হৈ থিবে। 

খগ্ডগিবি মণিনাগ কপিলাস ঠাবে 0১৩৯ 

ফল পত্র ক্সীর জল করিণ আহার । 

খেল খিলুথিবে গ্রতু বরহ্ধাণ্ডে ধকর ॥১৪, 

নর মনুষ্য যে আদি দেবলোক যাঁএ। 

জাঁনিল পারিবে কেহ প্রতুষ্ক উদয়ে 1১৪১ 
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মে শুন্তপুরুষ মানে বিচার যে কলে। 

নরমঙ্গ মঞ্চে খেলা অনিবু বইলে ॥১৪২ 
মহাঘোর পাতক হৈব অবনীর । 

ভক্ত জাত হইচ্ছস্তি আজ্ঞাবে আস্তর ॥১৪৩ 
বুদ্ধরূপ ধরি গুরুরূপে জ্ঞান দেবে। 

কুস্তিপট দেই বানা! প্রকাশ করিবে ॥১৪৪ 

অতিথি যে ক্ষীণরূপ ন চিনিবে কেছি। 

ূর্বার ভকত যে চিনিব ভীম ভোই ॥১৪৫ 
তাক্গ মুখে প্রত্ুষ্কর ভজন হইব। 

অলেখমণ্ডল শুন্পদ যে রহিব ॥১৪৬ 

ভক্তজনে গাই তাহা! পরম সন্তোষে। 
মহিমা! নাম গায়ন্ত গুরু উপদেশে ॥ ১৪৭ ॥% 

ভগবান্ বুদ্ধ্ূপে আবার কবে অবতীর্ণ হইবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে গ্রন্থকার 

লিখিয়াছেন,-- 

মুকুন্দদেবের ৪১ রাজ্যান্কে বুদ্ধ নিজ রূপ গৌপন করিয়া মায়া কাঁয়ায় অবধৃতরূপে 

বিচরণ করিবেন। খপগ্ুগিরি, মণিনাগ ও কপিলাসে উদ্দিত হইবেন। ফল, পাতা, দুধ, জল; 
খাইয়া এই ব্রহ্গাণ্ডে নান! খেলা খেলিবেন। সেই শুন্যপুরুষই অবতার হইবেন। বুদ্ধরূপ 

ধারণ করিয়! কুন্তীপট দা তিনি সকলকে জ্ঞান বিতরণ করিবেন। তাহীর সেই অতি- 
হুষ্ম রূপ অপরে কেহ চিনিবে না, তাহার পূর্বের তক্ত একমাত্র ভীমভোই চিনিবেন, তাহার 
মুখে প্রভুর ভজন হইবে। ভক্তজ্জনে তাহা শুনিয়া গুরু উপদেশে মহিমীধর্মের নাম গাঁন করিবে। 

যশোমতীমালিকায় যে ভবিষাদ্বাণী আছে, তাহ! বাস্তবিক ফলিয়াছে। রাজা 
মুকুদ্দদেবের সময় এ: ১৬শ শতকের শেষে বৌদ্ধধর্ম উৎকলে প্রবল ছিল তাহা লাম৷ 
তারনাথের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে বিবৃত হইয়াছে, এমন কি মুকুন্দদেব লাম! 'তাঁরনাথের নিকট 
ধর্মরাজ' নামে পরিচিত হইয়াছেন। উত্তরে ত্রিবেণী পর্যন্ত তাঁহার রাজ্যসীম! বিস্তৃত 
ছিল। কালাপাঁহাড়ের হস্তে তিনি পরাজিত ও নিহত হন এবং দাকুত্দ্ষের নিগ্রহ হইয়াছিল, 
ইহা সকলেই জানেন। জগন্নাথদেবের মূল মন্দিরের পার্থ অধুনা পৃথক্ সু্্যনারায়ণের 
মন্দির আছে। এই নূর্য/নারায়ণ কনারক হইতে আনীত হ্ৃত্যুত্তি। অল্প দিন হুইল, এ মুত 
এখানে স্থাপিত হইলেও এখনে বহু প্রাচীন ভূমিম্পর্শমুদ্রার অবস্থিত এক *বৃহৎ 
বদ্মৃ্তি রহিয়াছে। হ্রয্যনারায়ণের শৈলমৃত্তির পশ্চাঙাগে একটি প্রাচীর তুলিয়। দিয়া সেই 
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প্রাচীন বুদ্ধকে গৌপন করা হইয়াছে। সম্ভবন্ধঃ নূকুন্দদেবের ভিরোধানের সহিত বৌদ্ধ 

প্রভাব খর্বব এবং বুদধমৃ্তি প্রাটীর দিয়া ঢাকা হইয়াছিল। এই মুষ্ধিগোপনের সহিত ভক্তগ্ণ 

বুদ্ধূপ গুপ্তভাবে থাঁকিবাঁর কথা জানিতেন। তাহারা জানিতেন, বুদ্ধদেব বহুবার অবতার 

হইয়ছেন, সুতরাং আবার অবতার হইবেন। বাস্তবিক উনবিংশ শতকে ভক্তগণ মধ্যে আবার 

বুদ্ধ অবতার হইয়াঁছিলেন, এবং খগুগিরি, মণিনাগ ও কপিলাস অঞ্চলে তিনি কাটাইযা 

গিয়াছেন, অলেখলীলা নামক গ্রন্থে তাহার কীর্ভিকলাঁপ কীর্ঠিত হইয়াছে। 

খুব বেশী দিনের কথা নয়, প্রায় মন্তর বর্ষ পূর্ন উৎকলের 'বষদ' দামক রাজ্যে 

সত্য সত্যই এক বুদ্ধ আবিভূতি হইয়াঁছিলেন। 'বউদ' নাম হইতেই বৌদ্ধ-্থতি ভাগাইয় 

দেয়, এমন কি আজও বউদ' রাজ্যে প্রাচীন ও অপ্রাচীন উচয় প্রকার বৌদ্ধ ধর্শের 

বহু নিদর্শন রহিয়াছে । মহিমাধম্মিগণের অলেখলীলা নামক গ্রন্থে লিখিত মীছে। ভগবদ 

উদ" বাঁজ্যে গোলাসিঙ্গা গ্রামে আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। জজ্গন্নাথও নীলাচল 

ত্যাগ করিয়া তাহার সহ্তি মিলিত হইয়াছিলেন। ঙ্গন্নাথকে বৃদন্বামী বলিয়।ছিলেন, 

সেই মহাশুন্ত অরূপ অনা্দিরপ অলেথপুরুর আজ্ঞা আমি এখানে আসিয়াছি। 

তোমাতে আমাঁতে এক হইয়া কলিপাপ নাশ করিব। মানবের হিতের জন্য তোমাকে 

সত্য ধর্থে দীক্ষিত হইতে হইবে। কপিলাসে গিয়া সমাধি অবলগ্থন করিবে। এই বলিয়া 

বুদ্স্বামী নিজ সর্বশক্তি জগন্নথে আরোপ করিয়।ছিলেন। তখন বুদ্ধনূপী জগন্না 

টেকাঁনল রাজ্যে কপিলাঁস শৈলে অবস্থান করিলেন এবং গোব্নি নামে পরিচিত হইলেন। 

বদ্ধীবতার গোবিন্দ এখানে দ্বাদশ বর্ষ সমাধিস্থ ছিলেন। তৎপরে তিনি কপিলাস হইতে 

নামিযা আসিয়া ভীমভোইকে জ্ঞানচক্ষু প্রদান করিয়াছিলেন। এই মম্প্রদায়ের লোকেরা 

বলিয়া থাকে, ১৭৮১ শকে বা ১৮৬৪ ধ্্টানে বৃদ্ধস্বাশী ধর্ম প্রবর্থন করিয়ছিলেন। 

ভীমভোই হইতেই এই নবীন বৌদ্ধর্মা মমস্ত গড়াতে প্রচারিত হইয়াছিল। কিরূপে 

গ্রচারিত হয়, পরে সংক্ষেপে তাহার কথা লিখিতেছি। 

ভীমভোই স্বরচিত কলিভাগবতে গিজ জরীবন-কণ! এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন” 

" চেঁকানল নীমক গড়জাত রাঙ্জযের অন্তত ছুরনা গ্রামে ভীমতোই হীন কলাবংশে 

জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মান্ধ ছিলেন। প্রতিবেশীর ধান কাঁড়িয়া বা অপর কোন 

মজুরী করিয়া অতিকষ্টে জীবিকা নির্বাহ করিভেন। কিন্তু তিনি সর্বদাই ভাঙার আরাধ্য 

ভীমতোই অরদিত প্রতুকে প্রাণ খুলিয় ডাঁকিতেন, এবং তাঁর চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। 

দাম এইক্ূপে তীহার ২৫ বর্ষ কাটিয়া গেল। ক্রমে ভাঙ্গার জীবন দুর্ব 
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বোধ হইল। এতকাল ডাঁকিতেছেন, তবু প্রভুর দয়! হইল না, এই ভাবিয়া তিনি জীবন 
উৎসর্গ করিতে কৃতসম্বল্প হইলেন ও নিজ কুটার ত্যাগ করিয়া চলিলেন। চলিতে চলিতে 
এক কৃপমধ্যে পড়িয়া গেলেন। কূপের জলে তিন দিন তিন রাত্রি কাটির়া গেল। 
গ্রামবামীরা জানিতে পারিয়! তাহাকে তুলিবার জন্ত অনেক চেষ্টা কবিলেন। কিন্তু তিনি 
কিছুতেই উঠিলেন না। অবশেষে ভগবান্ বুদ্ধের দয়া হইল। তিনি তৃতীর় দিনে রাত্রির শেষে 
নিজ স্বরূপে কূপের ধারে আয়! দীড়াইলেন এবং গ্নেহমীথা কথায় ভীমভোইকে 
ডাকিলেন। ভীমভোই তীহার মনের বেদনা প্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন। প্রভু দয়ার 

হৃদয়ে বলিলেন, উঠ বৎস, আমার দ্দিকে চাহিয়া দেখ । কি আশ্চর্য্য! ভীমভোই 
চক্ষে দেখিতে পাইলেন, তাহার হৃদয়ের তগবান্ স্বশরীরে তীহার নিকট উপস্থিত। প্রেমের 
পুলকে তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল। গুভূ হাত বাঁড়াইয়৷ দিলেন, ভক্ত ভীমভোই মুহূর্তমধ্যে 
হৃদয়ের দেবতার পার্ষে আমিয়! দীড়াইলেন। গ্রতু কহিলেন, “তোমার ভজনস্তির গুণে 
আমার দেখা পাইলে। এখন আমার চিরপ্রিয় অলেখবর্থ প্রচার কর।” তৎপরে ভীমভোইকে 
ডোর কৌপীন দিলনা এই উপদেশ দিলেন, “তুমি গৃহস্থের নিকট ভিক্ষায় কেবল রাধা ভাত 
গ্রহণ করিবে, চাউল বা অপর কোন জিনিষ কখনই লইবে না, কেবল ভাত খাইয়া! দেহরক্ষা 
করিয়া! মহিমাধর্শ প্রচার করিবে।” তাহার হদয়েশ্বরের আদেশ অনুসারে ভীমভোই কৌদীন 
ধারণ করিয়া গ্রামের মধ্যে ভিক্ষা করিতে গেলেন। ভিক্ষা চাহিবা মাত্র গৃহস্থ চাউল আনিল ; 
কিন্তু ভীমভোই তাহা না লইগ্াা বলিলেন, “আমার ভাঁত চাই, অপর কিছু চাই না।” 
তাহার কথায় গ্রামের লোক হাসিয়া উঠিল, এ কোন্ ধর্ম? জাতি অজাতি বিচার নাই! 
জাঁতিভেদ উঠাইয়া দিবে নাকি? এদিকে ভীমতোইর ভজন-সঙ্গীতে অনেকেই মুগ্ধ হইতে 
লাগিল। তখন গ্রামের প্রধান প্রধান গৃহস্থের! একত্র হই! বিচার করিয়া বুঝিল, এরূপ 
লোক থাকিলে জাতিবিচার উঠিয়া যাইবে) সব একাকার হইবে তখন অনেকে একত্র 
হইয়া ভীমভোইকে মারিয্লা গ্রাম হইতে তাঁড়াইয়৷ দিল। তাহাতে ভীমতোই অত্যন্ত কু 
হইয়া ডোর কৌপীন ছিড়িযা ফেলিয়া কপিলাঁদ অভিমুখে ছুটিলেন, অর্ধ পথ যাইতে 
না যাইতে গোবিনরপী বুদ্স্ামীয় দর্শন পাইলেন। তাঁহার অভিপ্রায় শুনিয়া “প্রত 
অতিশর জুদ্ধ হইলেন ও ভীমভোইকে স্োধন করিয়া বলিলেন, “তোমার এখনও সিদ্ধি 
হয় নাই। মার খাইয়া কেন তুমি পলাইয়া আদিলে ?” এই বলিয়া গ্রহ ভীমভোইকে 
পিঠমোড়া করিয়া বীধিয়া ভুরন্নীয় আনিয়! এক মন্দির মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিলেন। মন্দিরের 
কেবল দ্বার বলিয়া নহে, মন্দিরের গবাক্ষ ও যেখানে কোন ফাঁক ছিল, সমন্তই বন্ধ কাঁরিয়া 
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দিলেন, শেষে ভীমভোইকে সম্বোধন কঠিয়া কহিলেন, "আমি তিনবার তালি মারিব। 

তোমার সিদ্ধি হইয়া থাকিলে তুমি বাহিরে আসিতে পারিবে । 

অতঃপর বুন্ধস্বামী এক তরুমূলে বসিয়! তিনবার হাত তালি দিলেন। কি আশ্চর্য! 
ভীমভোই সঙ্গে সঙ্গে তাহার গুরুদেবের সম্মুখে আসিয়! উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দ অতি 

্রসুল্লচিত্তে কহিলেন, “তোমার সিদ্ধি লাভ হইয়াছে। এখন ভূমি এখানে থাকিয়! 

আমার উপদিষ্ ধর্মগ্রচারার্থ “ভজনপদাঁবলী” রচনা কর। আর তোমার কোথাও যাইবার 
প্রয়োজন নাই” এই বলিয়া! গুক বুদ্ধরপী গোঁধিন্দ কোথায় অন্তর্থিত হইলেন, আর কেছ 

জানিতে পারিল না । মধ্যে মধ্যে তীমভোঁই কপিলাস শৈলোপরি গুরুদর্শন করিয়া আসিতেন, 

সেইথাঁনেই তিনি সমািস্থ হইয়া নির্বাণ লাভ করেন। 

গুরু ভীমভোইকে মহিদাধন্ধ গ্রহণবাঁলে “জরছিত দাস” নাম দিফাছিলেন। তীহার 

জ্ঞানপদাঁবলিতে ও কলিভাগবতে “ভীনসেন ভোই? ও "অরঙ্গিত দাস? উভয় নামেই ভণিত। 

পাওয়া যাঁয়। 

ভীমভোই জগ্মান্ধ ও নিরক্ষর হইলেও তাহার প্রাত্যক ভজনপদে যে অসাধারণ 

আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পাঁরচয় দিয়াছেন, তাহা অনেক বৈদান্তিক বা শ্রেষ্ঠ দাশনিকের 

মুখে এরূপ সরল ভাষায় বলিতে শুনা যায় নাই। তাহার প্রত্যেক ভজনপদে তাহার গুরু 

বদ্ধাত্ত ধর্মমত ব্যক্ত হইয়াছে। তীহাঁর বিমল ও সুদলিত ভজনসঙ্গীত শুনিয়া শত শত ব্যক্তি 

তীহীর শিল্ত্ স্বীকার করিয়া ভাহার ধর্দমতে দীক্ষিত হইয়াছিল। অল্প দিন মধ্যেই তাহার 

ভুরনদার কুটার পৰি তীর্ঘনান বলিয়! পরিচিত হইল। কেবল উড়ি্|র ১৮ গড়জাত বলিয়া 

নছে, অল্লদিন মধ্যে সন্বলপুরঃ শোনপুর প্রভৃতি দূরদেশবাসী উচ্চনীচ বহু লোক মহিমাধর্ 

গ্রহণ করিলাছিল। মহাযান বৌদ্ধধর্ে শূন্ঘবাঁদের সহিত বহদেববাদ, গৃহীত হইয়াছিল, 

উৎকলের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধগণ গ্রীটায় ১৭শ শতক পর্যন্ত অনেকটা পূর্বামত মানিয়া চলিতেন, কিন্ত 

উনবিংশ শতকে বুদ্ধস্বামী যে মহিমাধন্্ বা অলেখধর্ প্রচার করেন, তাহা হীনযানদিগের 

ধা শুনতবাদ। এখানে উদ হরণ স্বরূপ ভীমডোই রচিত একটি ভজনপদ উদ্ধৃত হইতেছে 

+._ প্শৃন্-দেহী ছস্তি উদে হই রূপ রেখ নাহি হে। (ঘোষা। 
বরন্ুচি জল, নাহি মেঘরুল, ন থাই পবন, উনচাস বাই বছে ঘন ঘন। 

বড়,র্ছি জল, নাহি নদীকুল, উলকপাত ধারা ছোই হে ১ 

জক জক উদা শুকিলা হোইছি, কপাট ন ফেটু নেত্ররে দিছি, 

সে ঠারে আশ্রম অন্নদিত বদ্ধ, উদ অন্ত নাহি তহি ছে॥ ২ 



২৬৪ হরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমাল। 

বাঁলিমাঁটী নাছি উবকুচি হদদ, গঙ্গাজল ছড়ি কুপজলে সাধ 
লভিব মুকতি ন বুড়িব জাঁতি, পূর্ব পুণ্য থিলে পাঁই হে॥ ৩ 
নিয় ইটা পদ নিষ্ষামে নির্বেদ, কল্পনা না করি ধর পন্মপাঁদ, 
ন বাঞ্ছিত দষি ন করা অপ্ত শন্টী আশা ভরস| ন দেহি হে । ৪ 

হাই পড়িঅচ্ছি নাহি বৃক্ষ মূল, পুম্পঝড় নাহি ফলিঅঙচ্ছি ফল; 
ফুটিছি পতর ডেম়ি নাহি তাঁর অসাধন! মার্গে পাই হে ॥ ৫ 

পতি পত্বীরূপে করস্তি যুগল, ইন্জ্রি অস্ত নাই পিস্ধিছি বকল, 
সে প্রভু পয়্রে সেব নিরন্তর, ভণে ভীমসেন তোঁই হে ॥ ৬* 

মহিমাধর্মে সাকার মৃত্তিপূজার থগ্ডন ও নিন্দা দেখা যাঁয়। এজন্য সাকার মূর্তিপূজার 

বিরুদ্ধে ভীমভোই ও তাহার শিশ্বগণ ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। উতৎকলের 

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধগণ বহুকাঁল হইতে দাঁরত্রক্ষকে শুষ্ত্রহ্দ মনে করিতেন। ভীমভোইও সেই 
মতানুসরণ করিলেও তিনি মুত্তিপৃ্জার ঘোর বিরোধী হওয়ায় জগন্নাথ 
বলরাম ও স্ুৃভদ্রা, এই মুণ্ডিত্যয়ের ধ্বংস সাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 

উৎকলপতি দিব্যসিংহদেবের রাজত্বকালে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ৩০ খানি গ্রামের লৌবদ্িগ্কে 
একত্র করিয়া ও বধাঁসাধ্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ভীমভোই পুরীর 

মহিমা পরী পরীমনির আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। রাজা পুর্ব হইতে সে সংবাদ 
শহ্রণ পাই! পিপলি হইতে পুলিশ সৈন্ত আনিয়া রাঁখিয়াছিলেন। ভীমভোই 

সদলবলে পুরীর সীমার পৌছিবামাত্র উভয় দলে ঘোর যুদ্ধ আরস্ত হইল। উভয় পক্ষের 

বীরগণের রক্তে পবিভ্র পুরীধাঁম কলুষিত হইয়াছিল। যথন ভীমভোই বুঝিলেন যে, তাহার 

জনগাশী নই, তখন তিনি বৃথ! লৌবক্ষয় করা উচিত নহে ভৃবিয়! সকলকে বুঝাইয়! বলিলেন 

যে, 'অহিংসাই পরম ধর্ম জগন্নাথ মহাগ্রতু পূর্বেই বুদ্ধবেশে পুরী ছাড়িয়া গিয়াছেন, 

সম্প্রতি তিনি বুদ্স্বামীর প্রত্যাদেশে বুঝিয়াছেন, তাহার গ্রচ্ছয় মুত্তি বাহির করিবার সময় 

হয় নাই। ভীমভোইির ইঙ্গিতে তাহার দলবল পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। কয়েকজন ধূত ও 
বন্দী হইলে গ্রাণভয়ে অনেকেই গড়জাতের দুর্গম জঙ্গলে আশ্রয় লইল। ভীমতোই জুগন্দায় 

আসিয়া মহন্তশ্বরূপ গদীতে বদিলেন।" অল্লীদিন মধ্যেই পুলিশের ভয় দূর হইলে, আবার দলে 

দলে বছ লোক আসিয়া ভীমতোইর শিল্তত্ব গ্রহণ করিতে লাঁগিল। এই সময় জুরন্দাঁর 

ভীমভোইর যত্বে অলেখলীলার অভিনয় হইয়াছিল। শুনা যাঁয়, দেই লীলা! অভিনয় দেখিয়া 

গড়জাতবাসী সহন্র সহ জে|রু মহিমাধর্শে দীক্ষিত হইয়াছিল। ভীমভোই জগর্ধীথের 
বদধমু্তি উদ্ধার না করিয়া! চলিয়৷ আদায় কতকগুলি প্রধান পিষ্য তাহার উপর বিরক্ত 

ভীমভেইর মত 



উৎকলে বুদ্ধাবতা'র হ্ডি 

হইয়াঁছিল। তাহার! শঙ্বলপুর, শোঁনপুর, পটন! গ্রভৃতি দূরদেশে গিয়া মঠধারী হইয়া অলেৎধর্ণ 
গ্রচার করিতে লাগিল। জগরাথের বুদধমৃ্তি উদ্ধার করিতে হইবে এই 

মত নূতন শিষ্যমগ্ুলীর মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার ফলে, অল্দিন 

মধ্যেই কতক ভক্ত স্ত্রী-পুরুষ একত্র হইয়া। বুদধমুত্তি উদ্ধার করিতে পুরী ধামে আসিয়াছিল। 

তাঁহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া প্রথমে দ্বাররক্ষকগণ তাহাদিগকে মন্দিগন মন্যয প্রবেশ 

করিতে দেয় নাই। শেষে কৌশলক্রমে তাঁহারা মন্দিরে প্রবেশ কয়ে। এখানে প্রহরিগণের 

সহিত তাহাদের রীতিমত হাতাহাতি হয়, ভাহাতে একজনের প্রাণ যাঁর ও করেক জন 

জখম হয়। ১৮৮১ সালের অক্টোবর মাঁসে এই ঘটনা ঘটে ।** এবারও কয়েক জনের জেল 

হওয়ায় বুদ্ধমৃত্তি উদ্ধারের কল্পনা থামিয়া যাঁয়। 

যাগ হউক ধীরে বীরে এই সম্প্রদায়ের প্রভাব বিশ্ৃত ইইতেছে। মশোৌমতীমালিকাঁয 

লিখিত আছে, এই সম্পদের ভক্ত সংখ্যা, গ্রায় হছুই লক্ষ ইবে। তীমভোইর জন্মভূমি 

কপিলাম শৈলের নিকট জুরন্দাই এই সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র; তৎপরে 'বউদ' রাজ্যে 

গোঁলাশিঙ্গা গরমের বড় মঠ (যেখানে বুদধন্বামী অবস্থান করিয়াছিলেন / এ ছাড়া ময়ূর 

রাঁজ্য মধ্যে বাঁমনঘাটা, উপর ভাগ, উপর ডিহি, ষশীপুর, নওয়াপাড়া প্রভৃতি মহকুমার মধ্যে 

নানাগ্রামে, কেওন্বর প্রস্তুতি অপরাপর সকল গড়জাতেই এই সম্প্রদায়ের বাস, ও তাহাদের 

ছোট-বড় মঠ দৃষ্ট হয়। এই সম্পরয়ায়ের মধ্যে গৃহী ও ভিক্ষু বা সন্াসী এই উভয় প্রকার 

লোকই আছে। ভিক্ষুর মধ্যে উদামীনেরাই মহস্ত হইয়া থাকে। সাধারণ ভিক্ষুগণ মঠে 

আশ্রয় পাইয়া থাকে। ভিঙ্ষুর আচার-ব্যবারের সহিত পুরাতন বৌদ্ধ ভিক্ষুর আচীর- 

ব্যবহারের মিল আছে, বাহুল্য ভয়ে আর লিখিত হইল না।** 

প্রায় ত্রিশবর্ষ হইল ভীমভোই অরঙ্গিত দাস দেহত্যাগ করিয়াছেন এক্ষণে তাহার 

গদীতে তাহার পুক্র প্রধান মহস্তরূপে বিরাজ করিতেছেন । আজও শত শত ব্যক্তি ভীমভোইর 

সমাধিদর্শনে গিয়! থাকে । 
, 

এই সম্পরায়ের পূর্ণ বিশ্বাস আবার ভক্তগণের উদ্ধীরের জন্ত বুদ্ধ অবতার হইবেন, 

আবার বিহীরমণ্ডলে শৃন্ট সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে_ 

২, এই সময্বের কলিকাতা! গেজেটে অলেখমপ্রদার কর্তৃক উদ্ত ঘটনার কথ। প্রকাশিত হা! । ইং ১৯৮১ সালের 

ওর! নবেম্বর তারিখের অনৃতবাজার গঞ্জিকা সেই ঘটন। বিস্তৃতগাবে প্রকাশিত হইয়ছে। 

২১ ধাহার সবিস্তার জাদিবার ইচ্ছা--তিনি আমীর [06 1১10৫61) 100001১]) 2110 105 (০0110561517 

07555 নামক গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন। 

৩৪ 

২য় বার পুরী আক্রমণ 



২৬৬ ইরপ্রসাদ-সংবদ্ধন-লেখমালা 

উট রহি। 

সির ক 

জিকালস্এউবপ। 

প্রত ধুনিকুণ্ডে গুপ্ত খিবে 
মায়ারপে বুদ্ধ অবতারে নরদেহী। ্ঃ 
ভক্ত জন হিতে ভক্ত উদ্ধারিবে পাই ॥” 

( যশোমত্তীমালিক! ) 

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বস্থ 



আঞ্জী 
পূর্ব বঙ্গ শ্রীহট পর্যন্ত গ্রদেশে বিষ্যারস্ভের পর বর্ণমালা লিখনের প্রথমেই "জারী (8% 

চিন্ধ লিখিবার রীতি প্রচলিত ছিল। এবং এ আগ্ী চিহ্বের পর ককারাদি ব্যপ্জনবর্ণ ও 

তৎপরে স্বরবর্ণ লিখিবার প্রথা ছিল। গোঁড় বা পশ্চিম বঙ্গে প্রথমে দুইটি দাড়ী (0), তৎপরে 
“সিদ্ধিরন্ত”, তারপর স্বরবর্ণ তৎপরে ব্যঞগনবর্ণ লিখিবার গ্রথা ছিল। এখন উতদন প্রদেশেই 
প্রাচীন প্রথ! বিলুপ্তপ্রায় । প্রথম ভাঁগ ইত্যাদি শিশুপাঠ্য পুস্তকের সর্বত্র প্রচলন। তাহাতে 
এ ॥) আপ্তী*ও নাই “সিদ্ধিরন্ত'ও নাই। অগ্য আঁী চিন্ন প্রভৃতি সন্ঘন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচন! 
করা যাইতেছে । 

তন্্রশান্ত্রে জানন্বরূপা আগ্ভাশক্তির নাম কুগুলিনী কুলকুগ্ডলিনী। ইনি সকলেরই 

দেহে আছেন। দেহের মধ্য ছয়টি চক্র বা বায়ুর স্থান দ্বর্মান। প্রথম চক্র গুহ্দেশে, 

তাঁহার নাম মূলাধার, তাহার উর্ধে স্বাধিষ্ঠান চক্র তাঁহার উর্ধে নাভিদেশে মণিপূরক চক্কর, 
তাঁহার উর্ধে হৃদয়ে অনাহৃত ত্র তাহার উর্ধে কে বিশুদ্ধ চক্র, তাহার উর্ধ ভ্রমধ্যে আজ! চক্র। 
এই সকল চক্র নুযুয়া নাড়ীতে গ্রথিত, সুযস্তার বামে ও দক্ষিণে ইড়া ও পিঙ্গলা! নাড়ী। 
মূলাধারে হ্বযস্ লিঙ্গ আছেন, তীহাকে বেষ্টন করিয়া অধোমুখে কুগুলিনী বিরাজমানা, এই 

কুগুলিনী সর্পাকৃতি, মৃণালতন্তর সার নুঙ্গা। কুগুলিনীয় অধোমুখে অবস্থিতি দেহীয় 
তামন ভাবের পরিচায়ক, যোগিগণ ইহাকে উর্ধে উ্বাপিত করিয়া বট চক্রের উরস সহত- 
দল পল্নে সম্মিলিত রাখেন। ধর্্ার্থী মানবকে প্রতিদিন প্রাতঃকালে শ্রধ্যাত্যাগ করিবার 

পূর্বেই (রৃষ্ণানন্দ মতে রা্রিবাস ত্যাগ করিয়া) অধোমুখে অবস্থিত! কুগুলিনী শক্তিকে 
নুযু পথে উর্ধে উখাপন করত সহশ্রায় পল্নে স্থিত পরমান্ায় মংযোজিত করিতে হয়। ইহা 
প্রার্ুকালে না করিলে কোন বৈধ কর্মে অধিকার হয় না, ইহাই তনতরশান্ত্ের সংক্ষিণ্ত উপদেশ। 

এই কুগুলিনী শক্তি হইতেই শবধাদির উদ্ভব হইয়া থাকে। স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ উৎপাদন 

এই কুগুলিনীরই কা্ধ্য। বর্ণ-গ্রসবিনী কুগুলিনীর অবস্থা-ভেদে চাঁরি গ্রকার মংজা! ততরশান্ত্রে 

আছে যথা,--(১) পরা। (২) গঙ্ঠত্তী, (৩) মধামা, (8) বৈথরী। 

আী চিহ্ন মধ্যমা ভাবাপর়! কুগুলিনী শক্তির চিত্র প্রতিকৃতি । এ বিষয়ে ততরশান্োক্ক 

প্রমাণ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছিঃ- 
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যোগিনাং হৃদয়াস্ভোজে নৃত্যস্তী নিত্যমগ্রস| | 

আধারে সর্বভূতানাং স্ফুরস্তী বিছ্যদাকৃতিঃ ॥ 
কুগুলীভূতসর্পাণামঙ্ শ্রিয়মুপেযুষী । 
ছ্বিচত্বারিংশদ্বর্ণাত! পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী | 

গুণিতা সর্ববগাত্রেণ কুগুলী পরদেবতা ॥ 

_ প্রাণতোষণী-ধৃত সাঁরদীতিলক। 
সুক্ষ! কুগুলিনী মধ্যে গ্যোতিম্মাত্রাম্বরূপিণী। 

অশ্রোত্রবিষয়া! তন্মাুদগচ্ছত্য্ধগামিনী ॥ 

স্বয়ংপ্রকাঁশ! পত্ত্তী সুযুন্নামাশ্রিতা ভবেৎ। 

সৈব হৃৎপকন্কজং প্রাপ্য মধ্যম! নাদরূপিণী ॥ 

ততঃ ( অন্তঃ ) সংজল্লমাত্রা স্যাদবিভক্কোর্ধগামিনী | 

শব্গ্রপঞ্জননী শ্রোত্রগ্রাহা। তু বৈথরী ॥ 
ক্রমেথানেন সবজি কুণ্ুলী বর্ণমালিকাম্। 

- প্রাণতোধণী-ধত পদার্থাদর্শ। 

ভাবার্থ।-_কুগুলিনী শক্তি বিছ্যুদাঁকৃতি, মুলাধারে তিনি কুগুলিত সর্পবৎ অবস্থিত] । 
এই স্থানে জ্যোতিত্য়ী সুক্ষ! অর্থাৎ শবের 'পরা»নামক অবস্থায় স্থিতা, তাহাকে শ্রবণেন্দ্রি় 
দ্বারা তখন গ্রহণ কর! যায় না। উর্ধগামিনী হইয়া সুযুল্াশ্রয়ে স্বাধিষ্ঠানে তিনি প্গ্থন্তী' 

হৃংপন্থজে তিনি নাদরূপিণী “মধ্যম? | ইহ! বৈথরী স্থাষ্টির অর্থাৎ বর্ণাতিব্যক্তির পূর্ববাবস্থা, সেই 
স্থান ত্যাগ না৷ করিয়া! উর্ধগমন দ্বারা উরঃ কণ প্রভৃতি স্থানে সঞ্চরণ করতঃ তিনি সকল 

বর্ণ প্রসব করেন। পাঠাস্তরের অর্থ-__বর্ণবিভাগশূস্তা অন্তঃপ্রদেশে বর্ণরূপে অবস্থিতা, পরে 

উদ্ধগামিনী হইয়া বিভক্ত বর্ণ গ্রসব করেন। 

সর্পাকৃতি কুগুলিমীর উর্ধগতির বা নৃত্যাবস্থার চিত্র প্রতিক্কৃতি এই আঁী ($) ই 

বিছ্যাদাকৃতির চিহনও বটে ; “নৃত্যন্তী নিত্যমগ্রসা” বচনস্থ এই অগ্রসাপদের সহিত আত্বী নামের 

সম্বন্ধ সম্ভাব্য। অঞ্জঃ--কে? না, আগ্থপ্রকীশক হ্বপ্রকাশ সত্যচিৎস্বরূপ। অঞ্জ,- অঞ্জ ধাতুর 

অর্থ প্রকাশ প্রভৃতি, অন্ ( অসি) প্রতায়াস্ত হইলে অঞ্জঃ, অচ. প্রত্যয়ান্ত হইলে অঞ্জ। “সর্ষে 

_ সান্তা অজন্তাঃ' এইরূপ শব্ধাহুশীসনও আছে, উদারণ-_আম়ু$ ধন, তম ইত্যাদি । অঞ্জসা এই 

তৃতীয়! সহার্ঘে বা বিশিষ্টার্থে কুগুলিনীর বিশেষণ। অন্তপ্রকার অর্থ করিলে আুঙ্জস' এই 

পদের সার্থক থাকে না। বিশেষতঃ সারদাতিলফেরই অপর বচনে আছে, “শিবসন্লিধি- 
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মাগত্য নিত্যানন্গুণোদয়া তিষ্ঠতি”। ইহার সহিত একবাঁক্যতা করিলে অঞ্জসাপদের মহুক্ত 
অর্থই গ্রহণ করিতে হয় । সেই যে অঞ্জ,__চিৎস্বরূপ, তৎসম্বদ্ধিনী শক্তি আগ্রী ; তিনি বর্ণাভি- 
ব্যক্তির পূর্বে হৃদস্থা নাদরূপিণী মধ্যমা। এই হৃংপন্নে দ্বাদশ দলে ককা বাদি দ্বাদশ বর্ণের 
বান বলিয়! হৃৎপরস্থা নৃত্যপরাঁয়ণা আক্গী শক্তিকে ককাঁরাদি অঙ্গরাঙ্কনের পূর্বেই অঙ্কিত 
করিবার পদ্ধতি পূর্বব বঙ্গে চলিত ছিল । 

ককাবাঁদিবর্ণ জিখনের পূর্বে এই কুগুলিনী শক্তির চিত্রচিহ্ন গ্রদনের ও তাহার 
আধ্ততী নামের অপর কাঁরণও আছেঃ তাহা এই»_্বরবর্ণ প্রত্যেকটি স্বন্বগুধান, অকার 

উচ্চারণ ইকারাদিতে হয় না, কিন্তু ব্যপ্রনবর্ণের সর্বত্রই অকার যোগ করিয়! উচ্চারণ 
করিতে হয়। হ্থাদয়স্থ ককারাির অভিব্যক্তি করিতে হইলেই, সঙ্গে সঙ্গে অ-এর অভিবাক্তি 

হয়। অং--অনক্তি অকারং প্রকাশয়তি যা ( কর্ণ্য৭, স্ত্রীত্বাৎ ডীপ.) আঞ্ী। “অধিকেন 

ব্যপদেশা ভবন্তি” এই ন্তায়ে এবং “অক্ষরাণাম্ অকারোই২শ্মি” এই প্রাধান্যবশতঃ সর্ববর্ণ 

প্রকাশিক1 শক্তিকে অকাঁর প্রকাশিক! বল! হইয়াছে, ইহা ট্রার্ী, নামের অপর কাঁরণ। 

হৃদয়ের উর্ধেই ক ক অকারের স্থান, মধামা উর্ধগন্ধি গ্রভাঁবে গ্রথম অকাঁরের অভি- 
ব্যক্তি করেন, ইহাঁও বল! যাঁয়। সুতরাং অঞ্জস! এই পদের নর্থে কাহারও মতভেদ থাকিলেও 
'আদ্রী” আঁখ্যার পরবর্তী কারণ, যাহা উল্লিখিত হইল, তাহাতে আপত্তি থাকিতে পারে না । 
তবে যদি বল! যায়, এইপ্রকারের 'আদ্রীঃ-সংজ্ঞা বৈথরীরই হইতে পারে, মধ্যমার হইবে কেন! 

তাহার উত্তর-_"শ্রোত্রগ্রীহ্া তু বৈখরী* এই অংশেই প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রোত্রগ্রাহথ অর্থাৎ 

শ্রবণযোগ্যা বলায় বর্ণাবস্থারই বৈথরী-সংজ্ঞা, বর্ণভিব্যপ্রনী অবস্থা বৈথরী! নহে, ভাহ। মধ্যম! | 

“আগ্ী” শব্ষের যোগার্থ হইতে বর্ণীভিব্যঞ্জনী অবস্থাই বুঝ! যাইতেছে। অতএব আস্মী বর্ণবিশেষ 

নহে, বর্ণ চিছও নহে, উহা! মধ্যমীভাবাপন্না কুগুলিনীরই চিত্রপ্রতিকৃতি | , তন্তরোক্ত বর্ণমালার 

মধ্যে বা শবশান্ত্রোক্ত বর্ণমালার মধ্যে আত্্ীর কোন উল্লেখ নাই। “্তদুর্ে তু কলা প্রোক্তা 

আন্লীতি যোগবল্গুভ। ৷ তদূর্ধে ছ্িদলোর্ডো” এই উক্তি এমাণরূপে স্বীকৃত হইলেও দ্বিদলো স্থান 

পর্যন্তই মধ্যমীভাঁবাপন্ন! কুগুলিনীর নৃত্যসঞ্চবণ হইয়। থাকে, ইহাই উহা! দ্বারা বুঝিতে হইবে। 

কার, র্ঘন্য বর্ণঘটিত কালী তারা গ্রস্থতি দেব্তাগণের মন্ত্রের অভিব্যক্তি ছিদলোর্ে 

নাদরূপিণী মধ্যমার সঞ্চরণ ব্যতীত হইতে পারে না। ছিদলোর্ধে মধ্যমার অমুভূতি যোগী 

ব্যতীত অপরে করিতে পারে না, আর কুগুলিন! শক্তি যে যোগিবল্লভা, ভাহা স্ুপ্রসিদ্ধ। 

আরও কথ! আছে। ছিদলের্ধে আগ্রী নামী পৃথক কলার অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও 

সেই আবী ককারাদি লেখনের পর্বে স্থানীয় হইতে পারে না। প্রত্যুত “হ '্” লিখিবার 
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পরেই তাহা স্থাপনীয় হইতে পারে। কারণ, দ্িদলে '₹ ক্ষ বর্ণ আছে, তদূর্ধে আন্ী থাকিলে 
তাহা ককারের পূর্বের না আসিয়া ক্ষ কারের পরে হওয়াই সঙ্গত। অতএব পূর্ব বঙ্গে ফকার 
লিখনের পূর্বে স্থানীয় আলী মধ/মাভাবাগন্! কুণ্ুলিনীরই প্রতিকৃতি, ইহা আমার সিদ্ধান্ত । 

বলা জি যেঃ আঞ্জী ও প্রণব একই বস্ত নহে অর্থাৎ আত্ী চিহ্ন (8) €) ঝা 

(৭) ওকার দুচক নহে। এতদুভয়ের প্রতেদ বিষয় এইমাত্র বলিলেই চলিবে যে আঙ্ী 

মধ্যম! ভাবাপর! বলিয়া কণ্ঠাদি সহযোগে উচ্চারণীয়! নহে ; প্রণব বৈখরীভাঁবাঁপন্ন, তাই কঠাদি 
সহযোগে উচ্চার্্য। 

গৌড় বা! পশ্চিম বঙ্গে যে গ্রথমে ছুইটি দাড়ি (॥) দেওয়। হইত, তাহা ইড়া ও পিঙ্গলার 
চিত্র-গ্রতিকূতি, মধ্যে সুযুয়া স্থান আঁকাশরূপে প্রদর্শিত, শব্খাভিব্যক্তি আকাশেই হয় এই 
নৈয়াঘ্িক সিদ্ধান্ত ইহার সহিত জড়িত আছে। কুগুলিনী শক্তিও এ নাড়ীঘয়ের মধ্যস্থিতা 
সুুয়াকে আশ্রয় করিয়াই বর্ণ ৃ ষ্টিঠকরেন। এ নাড়ীদঘয় কুগুলিনী-সঞ্চরণ-ক্ষেত্রের স্ুল 
সীমা-স্তন্ত। ইহার পর “সিদ্ধি গুরুর আশার্বাঁক্য এবং শিল্বের প্রার্থনা বাক্য । তৎপরে 
অ-কারাদি ক্ষ কারান্ত বর্ণমালা--যাহা তন্ত্র ও শববশান্রসন্্ত ক্রযুক্ত, তাহাই পশ্চিম বঙ্গে 
লিখিত হইত। “সিদ্ধিরস্ত অআ| ইত্যাদি' ক্রমে পশ্চিম বঙ্গে প্রচলিত লিখন-রীতির স্তায় 
বিষ্ঠারন্ত দিনে পূর্ব বলেও এর্ূপই লিখিত হইত, ইহা! পূর্ববঙ্গবাসী একজন প্রাচীন ভুপপ্ডিত 

বলিলেন। কিন্তু তৎপরে বর্ণমাঁল1 লিখন 'লাগ্তী (৪) ও ককারাদি ক্রমে হইত। কামরূপ 

প্রদেশে আদ্লী চিন (3) বামাবর্তে, ইহাও উর্ধগামিনী ঝা নৃত্যপরায়ণা সর্পাকৃতি কুগুলিনীর 

প্রতিকৃতি, আবর্তভেদ মাত্র । একটি দক্ষিণীবর্ত, অপরাট বামাবর্ত। গৌড় বা পশ্চিম বঙ্গে পত্র 

লিখিবার প্রণালী শিখিবার সময়ে শীর্ষদেশে গ্রীদুর্গ। প্রভৃতি নাম লিখিবার পূর্ব (৭) এই 

প্রকার লিখিবার রীতি, আছে। তাহার আগ্রী নম তথায় গ্রসিদ্ধ না, হইলেও তাহাও 
উর্ধগামিনী কুগুলিনীর প্রতিকতি। ওঁ (৭) চিহ্বের নিষ়াংশ সর্পাকৃতির উর্ধগতিরণমরল 

দও চিত্রঃ উপরে ফণার বক্র প্রতিকৃতি । 

(ধ) এইরপ চিত্রপ্রতিক্কতিও লেখনের মঙ্গলাচরণ ্রদর্গাদি নামের পূর্বে অনেক স্থলে 

প্রদত্ত হয। তাহা কুগুলিনী ও বর্ণ উৎপাদনের বীজভাবের পূর্বাবস্থার চিত্র। কুগুলিনী 
বরণননী পরানারী ওমাবন্থ! প্রাপ্তির পূর্বেই অর্ধচন্্র ও বিন্দুভাঁব গ্রহণ করেন। তৎপূর্বে 
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শক্তি, ধবনি-নাদ ও নিবোধিকা, এই তিন অবস্থা তাঁহার হয়। তাঁহার পরে অর্ধগন্ত্র ও বিদ্দু। 
সেই বিদ্দুই মূলাধারে 'পরা", স্বাধিষ্ঠানে “পশবস্তী” ও হৃদয়ে মধ্যমা। মৃঘাঁধারাদি স্থানগ্রহণের 
পূর্বেই যে চিচ্ছক্তি তন্তরশান্ত্রেকুণ্ডুলিনী নামে কথিত, তাহার সেই নাম প্রাপ্তির হেতু সর্পান্কৃতি 

এবং বর্ণ উৎপাঁদনার্থ উর্দগাঁষিতা (1) চিহে আছে, তৎপূর্বাবন্তী। অবস্থায় অর্থচজ্জ ও বিন্দু 

মন্তকে রাখার পরে যে পরাদি অবস্থাগ্রাপ্তি হয়, তাহা সুচিত হইয়াছে। শক্তি, ধবনি-নাদ ও 

নিবোধিকার কোন আকৃতি বর্ণিত না থাকায় তাঁগর চিত্রও পৃথক্ নাই, পদ্মপুষ্পের চিত্রে যেমন 

গন্ধের চিত্র থাঁক। সম্ভব নহে, পন্নের চিত্রে তাঁভার অস্ডিত্ব কল্পনা করিতে হয়। এখানেও সেইরূপ 

অসম্ভব বলিয়া কুগুলিনী চিত্রেই শক্তি, ধ্বনি-নাদ ও নিবোধিকার অস্তিত্ব বল্পিত হইয়া 

থাকে। প্রমাণ বথাঃ - 

“সা! প্রন্থতে কুগুলিনী এবব্রন্ধনয়ী বিভুঃ | 

শন্তিং ততো ধ্বনিস্তক্মানদক্সুর।মিবোধিকা । 

ততোহর্দেনুস্ততে] প ততঃ ॥” 

- প্রাণতৌণী-ধুত সারদাঁতিলক। 

ইহার দ্বার! বুঝা যায়, তত্্রশান্ত্ে বে কুগুলিনী মহাদিকষ্টিকত্রী সচ্ছিদানন্দরূপা বলিয়া 

কথিত, ততপ্রধান গৌড়বঙ্গ ও কাঁমনধূপ তাহাকে নে আকারেই হউক, প্রথমে স্মরণ করিতে 

চিরদিন যত্র করিয়াছে । অধঃপতনের সময় যাহা হইবার, ভাঁহ! আমাদিগের হইয়াছে । প্রথমে 

তত্ববিস্থৃতি, প্রথামাত্রে তাহীর পর্যবদান, এখন সেই প্রথাও বিলুপ্ত । সনাতন্ধন্্ীর আচার- 

ব্যবহারে এই ছুর্দশাই ঘটিতেছে, এই জন্য সবই বিলোপোন্ুখ। তবে আশা সনাতন ধর্মরক্ষিণী 

্বয়ং সনাতনী ব্রহ্ষময়ী। যতই অধঃপতন হউক, মৃলচ্ছেদ হইবে না! 

গ্রাপঞ্চানন তর্করতব 










